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Förord 

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. 
SUN skapades i slutet av 60-talet och används sedan dess allmänt av företag och 
organisationer samt av SCB vid klassificering av personalens/befolkningens utbildning.  

Standarden genomgick under åren 1998-1999 en välbehövlig revidering. Revideringen 
hade två huvudsyften: 

• att anpassa standarden till den internationella standarden för utbildningsklassificering 
(ISCED 97) 

• att skapa ett översiktligare och mer användarvänligt system för 
utbildningsklassificering än den då befintliga SUN 

Revideringsarbetet har bedrivits av SCB i nära samarbete med SUN-nämnden. I nämnden 
finns en rad myndigheter och organisationer representerade (SAF, Arbetsgivarverket, 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Högskoleverket, Skolverket, AMS, 
Pliktverket, SACO, TCO samt LO). Ett förslag till ny standard − SUN 2000 − antogs av 
SUN-nämnden i september 1999. I oktober 1999 beslutade SCB att SUN 2000 skulle 
gälla som nationell standard för utbildningsklassificering fr.o.m. den 1 juli år 2000. 

I revideringsarbetet har, förutom ledamöterna i SUN-nämnden, många användare varit 
involverade. Ett stort tack riktas till alla som med engagemang deltagit i arbetet och till 
alla som kommit med värdefulla synpunkter under arbetets gång.  

 

Statistiska centralbyrån i april 2000 

 

Svante Öberg    

 

Anna-Karin Olsson 
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Allmänt om SUN 
Svensk utbildningsnomenklatur, SUN, är en standard för klassificering av enskilda 
utbildningar, samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till 
större grupper. SUN används i såväl centrala register för officiell statistik, t.ex. i SCB:s 
register över befolkningens utbildning, som vid specialundersökningar. Standarden 
används även av företag och organisationer för registrering av personalens utbildning i 
personaladministrativa informationssystem. 

SUN skapades i slutet av 60-talet. För information om standardens uppbyggnad fram till 
år 2000 (‘Gamla SUN’) hänvisas till bilaga 1. För mer detaljerad information hänvisas 
till MIS 1996:1 Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) Del 1. Systematisk version (SCB 
1996). 

 

ISCED 97  
International Standard Classification of Education (ISCED) är sedan 70-talet det system 
för utbildningsklassificering som används vid internationella jämförelser och i 
internationell statistik. UNESCO är den organisation som är huvudansvarig för vård och 
underhåll av ISCED.  

ISCED har under 90-talet genomgått en genomgripande revidering. Revideringen har 
resulterat i en ny standard för klassificering benämnd ISCED 97.  ISCED 97 används 
numera i den internationella statistiken av såväl UNESCO, OECD som EU. För 
information om hur den internationella standarden är uppbyggd hänvisas till bilaga 2. 

 

Revidering av SUN 
SUN genomgick under 1998-1999 också en välbehövlig revidering. Huvudmålet för 
revideringen var att åstadkomma en anpassning till ISCED 97. Detta av två skäl; dels 
hade ISCED 97 anpassats till de senaste årtiondenas utveckling inom utbildningsområdet, 
dels skulle en anpassning av SUN komma att underlätta användningen av den nationella 
statistiken i internationella sammanhang. Ett annat mål med revideringen var att få ett 
mer hanterligt och överblickbart system för klassificering av svensk utbildning från 50-
talet och framåt. 

Den nya versionen av SUN – SUN 2000 – gäller som nationell standard för 
utbildningsklassificering fr.o.m. juli år 2000. 
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 Nivå Längd     Specifi- 
 antal år cering 

  

SUN 2000 

Standardens uppbyggnad 

SUN 2000 är uppbyggd av 2 moduler; en nivåmodul och en inriktningsmodul. Båda är 
hierarkiskt uppbyggda vilket möjliggör en flexibel användning på så sätt att samtliga 
positioner inte behöver användas. Den tredje siffran i nivåmodulen kan t.ex. utelämnas 
om de båda första siffrorna ger för ändamålet tillräcklig information om utbildningens 
nivå. Likaså kan den fjärde ‘siffran’ i inriktningsmodulen utelämnas om de tre första ger 
tillräcklig information om utbildningens inriktning. 

 

 

 Nivåmodul    Inriktningsmodul   

      

 

   n           o               p                            n       o              p              q 

        

 
 

Nivåmodulen 

n Den första siffran anger grovt utbildningens nivå och motsvarar nivå (level) i 
 ISCED 97.  

6 Forskarutbildning 
5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre 
4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år 
3 Gymnasial utbildning 
2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 
1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
(0 Förskoleutbildning) 
 

 

oo Den andra siffran anger utbildningens teoretiska längd i antal år. Med teoretisk längd 
avses den längd som en utbildning normalt anses ha vid heltidsstudier, dvs. en 
högskoleutbildning som normalt kräver tre års studier (120 poäng) får siffran 3 i andra 
positionen. (Undantag: Nivå 0-2 där utbildningens längd inte anges.) 

Med hjälp av första och andra siffran kan lämpliga redovisningsgrupper skapas, t.ex. 
samma som nivåindelningen i ‘gamla’ SUN (se bilaga 1). Dock finns möjligheten att vid 
behov redovisa andra indelningar, och dessutom ger denna konstruktion goda möjligheter 
till klassificering av utbildningens längd (duration) enligt ISCED 97. 

 

p Den tredje siffran beskriver typ av utbildning. Den skiljer i första hand på yrkesinriktade 
utbildningar och mer generella utbildningar samt  på utbildningar avslutade med 
avgångsbetyg/examen och utbildningar avslutade utan avgångsbetyg/examen1.  
Se vidare sid. 8-9. 

                                                      
1 ‘Gamla’ SUN omfattade i princip inte utbildningar avslutade utan avgångsbetyg/examen. I SUN 
2000 finns dock speciella koder som i vissa fall kan användas för utbildningar som avslutats utan 
uttag av avgångsbetyg/examen.  

 Huvudinriktning Ämnes- Specifi-
  inriktning cering 
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Inriktningsmodulen 

n o De två första siffrorna i inriktningsmodulen anger huvudinriktning och motsvarar 
inriktning (fields of education) i ISCED 97.  

 Den första siffran anger utbildningens innehåll på den grövsta nivån. 

0 Allmän utbildning 
1 Pedagogik och lärarutbildning 
2 Humaniora och konst 
3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 
4 Naturvetenskap, matematik och data 
5 Teknik och tillverkning 
6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård 
7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg 
8 Tjänster 
9 Okänd 

 

 Används de två första siffrorna erhålls följande indelning: 

01 Bred, generell utbildning 48 Data 
08 Läs- och skrivinlärning för vuxna 52 Teknik och teknisk industri  
09 Personlig utveckling 54 Material och tillverkning 
14 Pedagogik och lärarutbildning 58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 
21 Konst och media 62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 
22 Humaniora  64 Djursjukvård   
31 Samhälls- och beteendevetenskap 72 Hälso- och sjukvård  
32 Journalistik och information 76 Socialt arbete och omsorg  
34 Företagsekonomi, handel och administration 81 Personliga tjänster  
38 Juridik och rättsvetenskap 84 Transporttjänster  
42 Biologi och miljövetenskap 85 Miljövård och miljöskydd  
44 Fysik, kemi och geovetenskap 86 Säkerhetstjänster  
46 Matematik och övrig naturvetenskap 99 Okänd 

 
  

 

  

p Den tredje siffran i inriktningskoden anger ämnesinriktning och är densamma som den 
indelning i ‘Fields of Education and Training’ som UNESCO, EUROSTAT och OECD 
arbetat fram som komplement till ISCED 97 och som redovisas i bilaga 2.  
Se vidare sid. 10-19. 

 

q Den fjärde siffran (eller snarare bokstaven) i inriktningskoden kan användas om 
ytterligare behov av specificering föreligger. Man kommer då ned på en mer detaljerad 
ämnesindelning samt kan också i några fall urskilja vissa yrkesinriktade utbildningar på 
ett mer direkt sätt (sjuksköterskeutbildning, läkarutbildning, ingenjörsutbildning etc.). 
Se vidare sid. 10-19. 
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Översikt av nivåmodulen   (SUN 2000)     

Nivå                  Längd Specificering 

      
6 Forskarutbildning 64 Doktorsutbildning 640 Doktorsutbildning 
  62 Licentiatutbildning 620 Licentiatutbildning 
  60 Övrig/ospecificerad 600 Övrig/ospec. forskarutbildning 
   forskarutbildning 
 

 

5 Eftergymnasial  55 Fem år eller längre 557 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola 
 utbildning   556 Generell utbildning vid universitet/högskola 
 två år eller längre   555 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 
    550 Övrig/ospec. eftergymnasial utbildning 
 
  54 Fyra år 547 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola 
   (minst fyra men ej fem år) 546 Generell utbildning vid universitet/högskola 
    545 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 
    540 Övrig/ospec. eftergymnasial utbildning 
 
  53 Tre år 537 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola 
   (minst tre men ej fyra år) 536 Generell utbildning vid universitet/högskola 
    535 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 
    532 Minst 120 högskolepoäng - ej examen 
    530 Övrig/ospec. eftergymnasial utbildning 
 
  52 Två år 527 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola
   (minst två men ej tre år) 526 Generell utbildning vid universitet/högskola 
    525 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 
    522 Minst 80 högskolepoäng - ej examen 
    520 Övrig/ospec. eftergymnasial utbildning 
 

 

4 Eftergymnasial  41 Kortare än två år 417 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola 
 utbildning  (minst en termin) 415 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 
 kortare än två år   413 Gymnasial påbyggnadsutbildning  
    412 Minst 20 högskolepoäng i ett ämne 
    410 Övrig/ospec. eftergymnasial utbildning 
 

 

 
 
 



 

 

9 

 

Nivå                  Längd Specificering 

 
3 Gymnasial 33 Tre år 337 Yrkesinriktad utbildning  
 utbildning   336 Teoretisk/studieförberedande utbildning 
    333 Yrkesinriktad utbildning, ej slutbetyg 
    332 Teoretisk/studieförberedande utbildning, ej slutbetyg 
    330 Övrig/ospec. gymnasial utbildning 
 
  32 Två år 327 Yrkesinriktad utbildning 
   (minst två men ej tre år) 326 Teoretisk/studieförberedande utbildning 
    323 Yrkesinriktad utbildning, ej slutbetyg 
    322 Teoretisk/studieförberedande utbildning, ej slutbetyg 
    320 Övrig/ospec. gymnasial utbildning 
 
  31 Kortare än två år 317 Yrkesinriktad utbildning 
   (minst en termin) 316 Teoretisk/studieförberedande utbildning 
    313 Yrkesinriktad utbildning, ej slutbetyg 
    312 Teoretisk/studieförberedande utbildning, ej slutbetyg 
    310 Övrig/ospec. gymnasial utbildning 
 

 

2 Förgymnasial 20 Förgymnasial 206 Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 
 utbildning  utbildning 204 Realskoleutbildning 
 9 (10) år  9 (10) år 200 Övrig/ospec. förgymnasial utbildning 
 

 

1 Förgymnasial 10 Förgymnasial 106 Folkskoleutbildning 
 utbildning  utbildning 102 Grundskoleutbildning, årskurs 1-6 
 kortare än 9 år  kortare än 9 år 100 Övrig/ospec. förgymnasial utbildning 
 

 

 
0 Utbildning på 00 Utbildning på 002 Förskoleklass 
 förskolenivå  förskolenivå 001 Förskola   
     
 

 

 

Anmärkning 
Primärt är det utbildningarna som sådana som klassificeras enligt SUN. Vid klassificering av enskilda individers 
utbildningsbakgrund krävs i princip att en utbildning skall vara fullföljd och ‘godkänd’ för att individen skall 
erhålla den nivåkod som respektive utbildningen motsvarar. 
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Översikt av inriktningsmodulen   (SUN 2000)    

Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 
 

0 Allmän utbildning 

01 Bred, generell  010 Bred, generell a Bred, generell utbildning, allmän inriktning 
 utbildning  utbildning b Bred, generell utbildning, samhällsvetenskaplig/ 
     humanistisk inriktning 
    c Bred, generell utbildning, naturvetenskaplig inriktning  
    x Bred, generell utbildning, annan inriktning 
 
08 Läs- och skrivin- 080 Läs- och skrivinlärning z Läs- och skrivinlärning för vuxna  
 lärning för vuxna  för vuxna 
 
09 Personlig 090 Personlig utveckling z Personlig utveckling 
 utveckling 
 

1 Pedagogik och lärarutbildning     

14 Pedagogik och  140 Pedagogik och lärarutbildning, z Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning 
 lärarutbildning  allmän utbildning 
    
  142 Pedagogik z Pedagogik    
 
  143 Lärarutbildning för förskola a Lärarutbildning, inriktning förskola 
   och fritidsverksamhet b Lärarutbildning, inriktning fritidsverksamhet 
    x Annan lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet 
 
  144 Lärarutbildning för a Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, allmän ämnesinriktning 
   grundskolans lägre b Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, matematik/no-ämnen 
   åldrar c Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, svenska/so-ämnen 
    x Annan lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar 
 
  145 Ämneslärarutbildning a Ämneslärarutbildning, matematik/data/naturvetenskap 
    b Ämneslärarutbildning, historia/samhällsvetenskap/ekonomi  
    c Ämneslärarutbildning, språk  
    d Ämneslärarutbildning, matematik/data/naturv – hist/samh/ekonomi 
    e Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv – språk 
    f Ämneslärarutbildning, hist/samh/ekonomi  – språk  
    g Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv – prakt/estetiskt ämne 
    h Ämneslärarutbildning, hist/samh/ekonomi – prakt/estetiskt ämne  
    i  Ämneslärarutbildning, språk – prakt/estetiskt ämne 
    x Annan ämneslärarutbildning 
 
  146 Lärarutbildning i yrkesämne a Lärarutbildning, industri och hantverk 
   och praktiskt/estetiskt ämne b Lärarutbildning, handel och administration 
    c Lärarutbildning, hotell och restaurang  
    d Lärarutbildning, livsmedel och konditori 
    e Lärarutbildning, naturbruk 
    f Lärarutbildning, vård och omsorg 
    g Lärarutbildning, medieproduktion 
    h Lärarutbildning, musik 
    i Lärarutbildning, bild och formkonst 
    j Lärarutbildning, dans och teater 
    k Lärarutbildning, trä- och metallslöjd samt textilslöjd  
    l Lärarutbildning, idrott och hälsa 
    m Lärarutbildning, hushållsvetenskap 
    x Lärarutbildning i annat yrkesämne eller praktiskt/estetiskt ämne
      
  149 Pedagogik och lärarutbildning, a Specialpedagogutbildning 
   övrig/ospec utbildning b Hemspråks-/modersmålslärarutbildning 
    c Skolledarutbildning 
    x Annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning  
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 
 

2 Humaniora och konst  

21 Konst och media 210 Konst och media, allmän utbildning z  Konst och media, allmän utbildning 
    
  211 Bild- och formkonst a Bild- och formkonstnärlig utbildning 
    b Konstvetenskap och konsthistoria 
    x Annan utbildning inom bild- och formkonst 
 
  212 Musik, dans och dramatik a Musik 
    b Dans, teater och dramatik 
    c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia 
    x Annan utbildning inom musik, dans och dramatik 
 
  213 Medieproduktion a Medieproduktion, allmän utbildning 
    b Film-, radio- och TV-produktion 
    c Grafisk teknik och bokbinderi 
    d Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto 
    x Annan utbildning inom medieproduktion 
 
  214 Formgivning a Modedesign 
    b Inredningsdesign 
    c Industri- och produktdesign 
    x Annan utbildning inom formgivning 
 
  215 Konsthantverk z Konsthantverk 
 
  219 Konst och media, övrig/ospec. z Konst och media, övrig/ospecificerad utbildning 
   utbildning 
    
22 Humaniora 220 Humaniora, allmän inriktning z Humaniora, allmän inriktning 
 
  221 Religion a Teologie kandidatutbildning/motsvarande 
    b Pastors-, missionärs- och diakonutbildning 
    x Annan utbildning i religion  
   
  222 Främmande språk a Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar 
    b Engelska 
    c Tyska 
    d Franska 
    e Spanska 
    f Ryska 
    g Svenska som främmande språk 
    x Annan utbildning i främmande språk 
 
  223 Svenska och a Svenska/nordiska språk 
   litteraturvetenskap b Andra modersmål och teckenspråk 
    c Litteraturvetenskap och litteraturhistoria 
    x Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap 
 
  225 Historia och a Historia  
   arkeologi b Arkeologi 
    c Kulturvård, kulturadministration och museivetenskap 
    x Annan utbildning inom historia och arkeologi 
 
  226 Filosofi och logik z Filosofi och logik 
 
  229 Humaniora, z Humaniora, övrig/ospecificerad inriktning 
   övrig/ospec. inriktning 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 
 

3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration   

31 Samhälls- och 310 Samhälls- och beteende- a Beteendevetenskap, allmän utbildning 
 beteendevetenskap  vetenskap, allmän inriktning b Samhällsvetenskap, allmän utbildning 
    x Annan bred utbildning i samhälls- och beteendevetenskap 
       
  311 Psykologi a Psykologutbildning  
    b Psykologutbildning, inklusive fullgjord praktiktjänstgöring (PTP) 
    c Psykoterapeututbildning 
    x Annan utbildning i psykologi 
      
  312 Sociologi, etnologi a Sociologi 
   och kulturgeografi b Socialantropologi och etnologi 
    c Kultur- och samhällsgeografi 
    x Annan utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi 
 
  313 Statsvetenskap z Statsvetenskap 
 
  314 Nationalekonomi och  z Nationalekonomi och ekonomisk historia 
   ekonomisk historia 
 
  319 Samhälls- och beteendevetenskap, z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig/ 
   övrig/ospec. inriktning  ospecificerad inriktning 
 
32 Journalistik och  320 Journalistik och information, z Journalistik och information, allmän utbildning 
 information  allmän utbildning 
         
  321 Journalistik och a Journalistik 
   medievetenskap b Medie- och kommunikationsvetenskap 
    x Annan utbildning i journalistik och medievetenskap 
 
  322 Biblioteks- och a Bibliotekarieutbildning/biblioteks- o informationsvetenskap 
   dokumentationsvetenskap  b Dokumentations- och informationsvetenskap 
    x Annan utbildning i biblioteks- och dokumentationsvetenskap 
 
  329 Journalistik och information, z Journalistik och information, övrig/ospec. utbildning 
   övrig/ospec. utbildning 
 
34 Företagsekonomi, 340 Företagsekonomi, handel a Ekonomutbildning/företagsekonomi  
 handel,  och administration, b Handel och administration 
 administration  allmän utbildning x Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och
     administration 
 
  341 Inköp, försäljning och distribution z Inköp, försäljning och distribution 
     
  342 Marknadsföring z Marknadsföring 
 
  343 Bank, försäkring och finansiering z Bank, försäkring och finansiering 
     
  344 Redovisning och beskattning z Redovisning och beskattning 
    
  345 Ledning och administration a Ledarskap, organisation och styrning 
    b Administration och förvaltning 
    c Personaladministration 
    x Annan utbildning i ledning och administration 
 
  346 Kontorsservice och sekreterartjänster a Läkarsekreterarutbildning  
    x Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster 
     
  347 Arbetsplatsrelaterad utbildning z Arbetsplatsrelaterad utbildning 
 
  349 Företagsekonomi, handel och z Företagsekonomi, handel och administration, 
   administration, övrig/ospec.   övrig/ospec. utbildning 
   utbildning 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 

 

38 Juridik och 380 Juridik och rättsvetenskap a Juristutbildning (juris kandidat/motsvarande) 
 rättsvetenskap   b Juristutbildning inkl. fullgjord tingsmeritering 
    x Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap 
 
 

4 Naturvetenskap, matematik och data    

42 Biologi och 420 Biologi och miljövetenskap, z Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning 
 miljövetenskap  allmän utbildning      
          
  421 Biologi och biokemi a Biologi 
    b Biokemi, toxikologi, farmakologi, nutrition 
    x Annan utbildning i biologi och biokemi 
 
  422 Miljövetenskap z Miljövetenskap 
 
  429 Biologi och miljövetenskap, z Biologi och miljövetenskap, övrig/ospec. utbildning 
   övrig/ospec. utbildning 
 
44 Fysik, kemi och  440 Fysik, kemi och geovetenskap, z Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning 
 geovetenskap  allmän utbildning 
         
  441 Fysik z Fysik 
  
  442 Kemi z Kemi 
 
  443 Geovetenskap och naturgeografi z Geovetenskap och naturgeografi 
    
  449 Fysik, kemi och geovetenskap, z Fysik, kemi och geovetenskap, 
   övrig/ospec. utbildning  övrig/ospec. utbildning 
    
46 Matematik 460 Matematik och naturvetenskap, z Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning  
 och övrig  allmän utbildning 
 naturvetenskap   
  461 Matematik z Matematik  
         
  462 Statistik z Statistik 
 
  469 Matematik och naturvetenskap, z Matematik/naturvetenskap, övrig/ospec. utbildning 
   övrig/ospec. utbildning 
 
48 Data 480 Data, allmän utbildning z Data, allmän utbildning    
          
  481 Datavetenskap och  a Systemvetenskap och programvaruteknik 
   systemvetenskap  b Datavetenskap och datalogi  
    x Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap 
     
  482 Datoranvändning z Datoranvändning 
 
  489 Data, övrig/ospec. utbildning  z Data, övrig/ospecificerad utbildning  
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 
 

5 Teknik och tillverkning     

52 Teknik och  520 Teknik och teknisk a Civilingenjörsutbildning – generell teknik och teknisk fysik 
 teknisk industri  industri, allmän inriktning b Ingenjörsutbildning – generell teknik och teknisk fysik 
    x Annan bred utbildning i teknik och teknisk industri  
 
  521 Maskinteknik och a Civilingenjörsutbildning – maskinteknik 
   verkstadsteknik b Ingenjörsutbildning – maskinteknik 
    c Industri och verkstadsteknik 
    x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik  
  
  522 Energi- och elektroteknik a Civilingenjörsutbildning  – energi- och elektroteknik 
    b Ingenjörsutbildning  – energi- och elektroteknik 
    c Elektrisk installation och elmekanik 
    d Energi/Drift- och underhåll 
    x Annan utbildning i energi- och elektroteknik 
 
  523 Elektronik, datateknik a Civilingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och automation
   och automation  b Ingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och automation 
    c Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete 
    d Automation/Styr- och reglerteknik 
    x Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation  
 
  524 Kemi- och bioteknik a Civilingenjörsutbildning – kemiteknik och bioteknik   
    b Ingenjörsutbildning – kemiteknik och bioteknik  
    c Laboratorieteknik 
    d Processindustriteknik 
    x Annan utbildning i kemi- och bioteknik 
 
  525 Fordons- och farkostteknik a Civilingenjörsutbildning – fordons- och farkostteknik  
    b Ingenjörsutbildning – fordons- och farkostteknik 
    c Fordonsteknik 
    d Fartygsteknik och flygplansteknik  
    x Annan utbildning i fordons- och farkostteknik 
 
  526 Industriell ekonomi och a Civilingenjörsutbildning – industriell ekonomi/organisation 
   organisation b Ingenjörsutbildning – industriell ekonomi/organisation 
    x Annan utbildning i industriell ekonomi och organisation 
  
  529 Teknik och teknisk industri, a Civilingenjörsutbildning – övrig/ospec. inriktning 
   övrig/ospec inriktning b Ingenjörsutbildning – övrig/ospec. inriktning 
    x Annan utbildning inom teknik och teknisk industri  
 
54 Material och 540 Material och tillverkning, a Civilingenjörsutbildning – materialteknik 
 tillverkning  allmän inriktning b Ingenjörsutbildning – materialteknik 
    x Annan bred utbildning i material och tillverkning 
          
  541 Tillverkning och hantering a Civilingenjörsutbildning – livsmedel 
   av livsmedel b Ingenjörsutbildning – livsmedel 
    c Tillverkning/hantering av livsmedel, allmän utbildning 
    d Kött och charkuteri 
    e Bageri och konditori 
    x Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel 
      
  542 Tillverkning av textilier, a Civilingenjörsutbildning – textilteknologi 
   konfektion och lädervaror b Ingenjörsutbildning – textilteknologi 
    c Tillverkning av textilier och konfektion 
    d Sko- och läderarbete 
    x Annan utbildning inom textilier, konfektion och läder 
 
  543 Tillverkning av a Civilingenjörsutbildning – trä, papper, glas/porslin, plast
   trä-, pappers-, glas/porslin- b Ingenjörsutbildning – trä, papper, glas/porslin, plast 
   och plastprodukter  c Trätekniskt arbete 
    d Pappersmasse- och papperstillverkning 
    e Glas- och porslinstillverkning 
    f Tillverkning av plast och gummiprodukter 
    x Annan utbildning i tillverkning i specifikt material 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 

 

  544 Berg- och mineralteknik a Civilingenjörsutbildning – berg- och mineralteknik 
    b Ingenjörsutbildning – berg- och mineralteknik  
    c Gruv- och järnbruksarbete 
    x Annan utbildning inom berg- och mineralteknik 
       
  549 Material och tillverkning, z Material och tillverkning, övrig/ospecificerad inriktning 
   övrig/ospec. inriktning 
  
58 Samhällsbyggnad  580 Samhällsbyggnad och byggnads- a Civilingenjörsutbildning – bred mot byggande, bl.a. lantmäteri 
 och byggnads-  teknik, allmän inriktning b Ingenjörsutbildning – bred mot byggande, bl.a. lantmäteri 
 teknik   x Annan bred utbildning inom samhällsbyggande/byggnadsteknik 
     
  581 Samhällsbyggnad och a Civilingenjörsutbildning – samhällsbyggnad, samhällsmiljö 
   arkitektur b Ingenjörsutbildning – samhällsbyggnad, samhällsmiljö 
    c Arkitektutbildning 
    d Landskapsarkitekts- och landskapsingenjörsutbildning 
    x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur
   
  582 Byggnadsteknik och a Civilingenjörsutbildning – byggnadsteknik 
   anläggningsteknik b Ingenjörsutbildning – byggnadsteknik 
    c Byggnadsarbete, allmän utbildning 
    d Byggnadssnickeri 
    e Måleri 
    f VVS-utbildning 
    g Betong-, anläggnings- och vägarbete 
    h Murarutbildning 
    i Plåtslageri   
    x Annan utbildning inom bygg- och anläggningsteknik 
 
  589 Samhällsbyggnad och byggnads- z Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, 
   teknik, övrig/ospec. inriktning  övrig/ospecificerad inriktning   
  
    

6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård    

62 Lantbruk, trädgård, 620 Lantbruk, trädgård, skog och z Lantbruk, trädgård, skog och fiske,  
 skog och fiske  fiske, allmän utbildning  allmän utbildning 
  
  621 Lantbruk a Agronomutbildning 
    b Lantmästarutbildning 
    c Utbildning i lantbruk, allmän 
    d Utbildning i jordbruk/växtodling 
    e Utbildning i djurhållning 
    f Utbildning i hästhållning/hippologutbildning 
    g Utbildning i djurvård  
    x Annan utbildning inom lantbruk 
       
  622 Trädgård a Hortonomutbildning 
    b Trädgårdsingenjörs- och trädgårdsteknikerutbildning 
    c Utbildning i trädgårdsbruk 
    x Annan utbildning inom trädgård 
 
  623 Skog a Jägmästar- och skogsvetarutbildning 
    b Skogsmästar-, skogstekniker- och skogsingenjörsutbildning 
    c Utbildning i skogsbruk 
    x Annan utbildning inom skog 
      
  624 Fiske och vattenbruk z Fiske och vattenbruk   
 
  629 Lantbruk, trädgård, skog och fiske, z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, 
   övrig/ospec. utbildning  övrig/ospecificerad utbildning 
    
64 Djursjukvård 640 Djursjukvård a Veterinärutbildning 
    x Annan utbildning inom djursjukvård 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning    Specificering 
 

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg   

72 Hälso- och sjukvård 720 Hälso- och sjukvård, z Hälso- och sjukvård, allmän utbildning 
   allmän utbildning  
 
  721 Medicin a Läkarutbildning  
    b Läkarutbildning – inklusive fullgjord allmän tjänstgöring (AT) 
    c Läkarutbildning – specialistkompetens inom kirurgi och
     övriga opererande specialiteter (inkl anestesi- och intensivvård) 
    d Läkarutbildning – specialistkompetens inom invärtes medicin 
    e Läkarutbildning – specialistkompetens inom barnmedicin 
    f Läkarutbildning – specialistkompetens inom geriatrik  
    g Läkarutbildning – specialistkompetens inom allmänmedicin 
    h Läkarutbildning – specialistkompetens inom psykiatri 
    i Läkarutbildning – specialistkompetens inom radiologi 
    j Läkarutbildning – kliniska laboratoriespecialiteter 
    k Läkarutbildning – annan specialistkompetens 
    x Annan utbildning inom medicin 
 
  723 Omvårdnad a Sjuksköterskeutbildning – grundutbildning  

    b Sjuksköterskeutbildning – allmän hälso- och sjukvård (inkl 
medicinsk/kirurgisk sjukvård och onkologisk omvårdnad) 

    c Sjuksköterskeutbildning – anestesisjukvård, intensivvård,
     akut/olycksfallssjukvård och operationssjukvård 
     d Sjuksköterskeutbildning – barn och ungdom 
     e Sjuksköterskeutbildning – geriatrisk vård 
     f Sjuksköterskeutbildning – psykiatrisk vård  
    g Sjuksköterskeutbildning – distriktssköterskeverksamhet 
    h Sjuksköterskeutbildning – barnmorskeverksamhet  
    i Sjuksköterskeutbildning – diagnostisk radiologi och onkologi 
    j Sjuksköterskeutbildning – annan specialisering 

    m Annan omvårdnadsutbildning – allmän vård och omsorg 
    n Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot sjukvård 
    o Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiatrisk vård 
    p Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot äldreomsorg 
    q Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiskt 
     utvecklingsstörda 
    r  Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot funktionshindrade 
    s Annan omvårdnadsutbildning – övriga inriktningar 
    x Annan utbildning inom omvårdnad 
 
   724 Tandvård a Tandläkarutbildning  
     b Tandläkarutbildning inkl. specialisering 
     c Tandhygienistutbildning 
    d Tandsköterskeutbildning 
     e Tandteknikerutbildning 
     x Annan utbildning inom tandvård 
 
  725 Tekniskt inriktad a Optikerutbildning 
    vårdutbildning b Audionomutbildning 
    c Ortopedingenjörsutbildning  
    d Biomedicinsk analytikerutbildning 
    e Sjukhusfysikerutbildning 
    f Röntgensjuksköterskeutbildning  
    x Annan tekniskt inriktad vårdutbildning 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 

  726 Terapi, rehabilitering a Sjukgymnastutbildning 
    och kostbehandling b Arbetsterapeututbildning 
     c Logopedutbildning 
    d Dietistutbildning  
    x Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling

     
  

  727 Farmaci a Apotekarutbildning 
    b Receptarieutbildning 
    x Annan utbildning inom farmaci 
 
  729 Hälso- och sjukvård, z Hälso- och sjukvård, övrig eller ospecificerad utbildning 
   övrig/ospec. utbildning  
 
76 Socialt arbete 760 Socialt arbete och omsorg, z Socialt arbete och omsorg, allmän utbildning 
 och omsorg  allmän utbildning 
 
  761 Barn och ungdom a Barn och ungdom, allmän utbildning 
    b Barnomsorg  
    c Fritidsverksamhet för barn och ungdom 
     x Annan utbildning inom barn och ungdom 
 
  762 Socialt arbete och a Social service och omsorg, allmän utbildning 
   vägledning b Social omsorgsutbildning – äldre/handikappade 
    c Social omsorgsutbildning – socialpedagogisk behandling 
    d Socionomutbildning  
     e Socionomutbildning – äldre/handikappade 
    f Socionomutbildning – socialpedagogisk behandling 
    g Studie- och yrkesvägledarutbildning 
    x Annan utbildning inom socialt arbete och vägledning 
 
  769 Socialt arbete och omsorg z Socialt arbete och omsorg, övrig/ospecificerad utbildning 
   övrig/ospec utbildning 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 
 

8 Tjänster     

      
81 Personliga tjänster 810 Personliga tjänster, z Personliga tjänster, allmän utbildning 
   allmän utbildning 
 
  811 Hotell, restaurang a Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning
   och storhushåll b Utbildning för hotell  
    c Utbildning för restaurang  
    d Utbildning för storhushåll 
    x Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll 
 
  812 Turism, resor och fritid  z Turism, resor och fritid 
 
  813 Idrott och friskvård z Idrott och friskvård  
    
  814 Hushållstjänster och lokalvård a Hem- och hushållsvetenskap, allmän utbildning 
    b Utbildning för lokalvård 
    x Annan utbildning inom hushållstjänster och lokalvård 
 
  815 Hår- och skönhetsvård a Utbildning för hårvård 
    x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård 
 
  819 Personliga tjänster, övrig/ z Personliga tjänster, övrig/ospec. utbildning 
   ospec. utbildning 
 

84 Transporttjänster 840 Transporttjänster a Transporttjänster, allmän utbildning 
    b Utbildning för landtransporter 
    c Utbildning för sjöfart 
    d Utbildning för luftfart 
    e Utbildning för postservice 
    x Annan utbildning inom transporttjänster 
 
85 Miljövård och 850 Miljövård och miljöskydd, z Miljövård och miljöskydd, allmän utbildning 
 miljöskydd  allmän utbildning 
  
  851 Miljövårdsteknik och z Miljövårdsteknik och miljökontroll 
   miljökontroll 
 
  852 Naturvård och djurskydd z Naturvård och djurskydd 
 
  853 Renhållning och  z Renhållning och avfallshantering 
   avfallshantering 
 
  859 Miljövård och miljöskydd, z Miljövård och miljöskydd, övrig/ospec. utbildning 
   övrig/ospec. utbildning 
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Huvudinriktning  Ämnesinriktning  Specificering 

 

86 Säkerhetstjänster 860 Säkerhetstjänster, allmän utbildning z Säkerhetstjänster, allmän utbildning 
 
  861 Säkerhet i samhället a Polisutbildning 
    b Utbildning för brandskydd och annan räddningstjänst 
    c Civilförsvarsutbildning 
    x Annan utbildning inom säkerhet i samhället 
 
  862 Arbetsmiljö och arbetarskydd z Arbetsmiljö och arbetarskydd 
     
  863 Militär utbildning a Yrkesofficersutbildning 
    b Reservofficersutbildning 
    c Taktisk utbildning för militärer 
    d Fackutbildning för militärer 
    e Stabsutbildning för militärer 
    f Högre chefsutbildning för militärer  
    x Annan militär utbildning 
 
  869 Säkerhetstjänster, övrig/ z Säkerhetstjänster, övrig/ospecificerad utbildning 
   ospec. utbildning 
 
 

9 Okänd     

99 Okänd 999 Okänd z Okänd 
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Användningsområde  

Svensk utbildningsnomenklatur, SUN, klassificerar enskilda utbildningar samtidigt som 
den ger ett system för aggregering av likartade utbildningar till större grupper. 

Primärt är det alltså utbildningarna som sådana som klassificeras enligt SUN.  

SUN används dock i hög utsträckning för att klassificera enskilda individers 
utbildningsbakgrund – ofta är det individens ‘högsta’ utbildning som man vill klassificera 
efter nivå och inriktning. I princip gäller då att en utbildning skall vara fullföljd och 
‘godkänd’ för att individen skall ‘erhålla’ den SUN-kod som respektive utbildning 
motsvarar. 

SUN 2000 kan med fördel användas även vid klassificering av studerande, examinerade 
etc. vid sammanställningar och statistik av olika slag. 

SUN 2000 kan i princip användas vid klassificering av all utbildning, dvs. såväl 
skolmässig utbildning som arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning, folkbildning 
mm. För att nivåmodulen skall vara tillämplig skall dock en utbildning ha en omfattning 
av minst en termins heltidsstudier eller motsvarande. Däremot kan inriktningsmodulen 
användas även vid klassificering av kortare kurser, t.ex. vid klassificering av 
personalutbildning. För denna modul finns ingen nedre tidsgräns som begränsar 
användandet. 

 

Finare indelning 
SUN 2000 ligger på en detaljeringsnivå som ansetts lämplig i en nationell standard för 
klassificering av utbildning med krav på att kunna klassificera såväl äldre som framtida 
utbildningar – standarden måste ‘hålla’ för reformeringar och förändringar i 
utbildningssystemet under en längre tidsperiod.  

Om behov av ytterligare detaljeringsnivå föreligger inom vissa branscher, företag etc. 
kan lokala utvidgningar av koden skapas. 

Några  rekommendationer till befintliga, mer detaljerade klassifikationer inom specifika 
områden kan dock ges. Ett exempel på en sådan indelning är ‘Nationell förteckning över 
forskningsämnen’. Denna indelning som har arbetats fram av SCB:s program för 
forskning och informationsteknik (ES/FOI) i samarbete med forskningsvärlden kan vara 
användbar i vissa forskningsintensiva verksamheter där behov av en mer detaljerad 
klassificering av den forskarutbildade personalen kan förekomma.  

Den indelning av läkare i specialiteter som Socialstyrelsen ansvarar för (f.n. 62 st.)  kan 
också rekommenderas vid behov av en mer detaljerad indelning av läkarutbildade än den 
som SUN 2000 ger.  
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22 

Principer för klassificering av utbildningens nivå 

Utbildningens nivå bestäms av innehållet  
Om en viss utbildning skall klassificeras som förgymnasial, gymnasial, eller 
eftergymnasial skall i princip bestämmas utifrån innehållets svårighetsgrad och 
komplexitet. Skolformen fyller här en viktig roll som vägledare för hur en enskild 
utbildning skall nivåkodas. Se vidare sid. 33: Nivåklassificering per skolform. 

I vissa fall, särskilt när det gäller utbildningar utanför de mer reguljära skolformerna, kan 
det vara svårt att bedöma svårighetsgraden i utbildningen. I sådana fall bör gällande 
förkunskapskrav vara vägledande vid nivåkodningen. Om samma förkunskapskrav gäller 
för en viss utbildning som för universitets- och högskoleutbildning2 bör den klassificeras 
som eftergymnasial. På samma sätt bör en utbildning som bygger på genomgången 
grundskoleutbildning klassificeras som gymnasial. 

Exempel:  En ettårig utbildning i försäljning och marknadsföring ges på ett privat institut 
och vänder sig till elever som genomgått ett treårigt gymnasieprogram eller motsvarande. 
Utbildningen bör då klassificeras som eftergymnasial. (Nivåkod: 415) 

 

Utbildningens längd anges i antal år 
Vid kodning av utbildningens längd gäller att det är den teoretiska längden för en viss 
utbildning, mätt i antal år vid heltidsstudier, som skall anges (andra siffran i 
nivåmodulen).   

Exempel: En utbildning som avslutats med en kandidatexamen klassificeras som treårig, 
eftersom kraven för en sådan examen är 120 poäng (40 poäng anses motsvara ett års 
heltidsstudier). Detta gäller oavsett hur länge en viss person studerat för att erhålla sin 
examen. (Nivåkod: 536) 

 
Vid klassificering av utbildningar som senare förlängts gäller att det är utbildningens 
faktiska längd vid det aktuella tillfället som skall anges.   

Exempel: En äldre tvåårig förskollärarutbildning skall klassificeras som tvåårig 
eftergymnasial även om den vid senare tillfälle förlängts och blivit treårig.   
(Nivåkod: 527) 

Vid klassificering av utbildningar på förgymnasial nivå anges inte utbildningens längd i 
antal år på samma sätt som för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Där anges i 
stället en nolla som andra siffra i nivåmodulen. 

 

Påbyggnadsutbildningar  
Vid klassificering av eftergymnasiala påbyggnadsutbildningar summeras längden på 
respektive utbildning med längden på den utbildning som föregår påbyggnads-
utbildningen.  

Exempel : En ettårig påbyggnadsutbildning för ingenjörer (40 poäng) som bygger på en 
tvåårig ingenjörsutbildning (80 poäng) klassificera som treårig.  (Nivåkod: 537)   
 

I princip gäller detsamma för gymnasiala påbyggnadsutbildningar. Sådana gymnasiala 
påbyggnadsutbildningar som bygger på treårig gymnasieutbildning skall dock 
klassificeras som eftergymnasiala. 

Exempel 1: En ettårig gymnasial påbyggnadsutbildning som bygger på en tvåårig 
yrkesinriktad gymnasieutbildning klassificeras som treårig gymnasial.  (Nivåkod: 337)  

Exempel 2: En ettårig gymnasial påbyggnadsutbildning som bygger på en treårig 
gymnasieutbildning klassificeras som ettårig eftergymnasial.  (Nivåkod: 413) 

                                                      
2 Den allmänna/grundläggande behörigheten är gemensam för all högskoleutbildning i hela landet 
och fastställs av regeringen. För närvarande ger ett treårigt nationellt program på gymnasieskolan 
eller motsvarande utbildning sådan behörighet. Även tidigare krävdes i princip treårigt gymnasium 
eller motsvarande för de flesta universitets- och högskoleutbildningar. 
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Klassificering av högsta utbildning 
Primärt är det utbildningen som sådan som klassificeras enligt SUN. Ofta används dock 
SUN för att klassificera en individs utbildningsbakgrund, och då ofta individens ‘högsta 
utbildning’. 

Vid klassificering av en persons utbildningsbakgrund (‘högsta’ utbildning) anges nivå 
(och inriktning) för den utbildning som har den högsta nivån. Om flera utbildningar 
genomgåtts på samma nivå, anges den längsta av dessa. Om en person genomgått två 
gymnasiala alternativt två eftergymnasiala utbildningar skall längden på dessa alltså 
normalt inte summeras utan längden för den längsta av utbildningarna anges. 

Om en person genomgått två gymnasiala alternativt två eftergymnasiala utbildningar och 
den ena bygger på den andra (s.k. påbyggnadsutbildning) skall dock längden på de båda 
utbildningarna summeras såsom beskrivits på föregående sida.  

Exempel 1: En person har genomgått en treårig ingenjörsutbildning och därefter läst 
engelska ett år (40 poäng). Då den senare utbildningen inte bygger på den tidigare anges 
personens högsta utbildning som treårig eftergymnasial.  (Nivåkod: 537)   

Exempel 2: En person har genomgått en sjuksköterskeutbildning omfattande tre års 
studier och därefter genomgått en ettårig påbyggnadsutbildning i operationssjukvård. Då 
den senare utbildningen bygger på den tidigare anges personens högsta utbildning som 
fyraårig eftergymnasial.  (Nivåkod: 547) 

 

Yrkesinriktad utbildning kontra generell utbildning 
När det gäller högskoleutbildning skiljs i SUN 2000 på yrkesinriktad utbildning och 
generell utbildning. Med yrkesinriktad utbildning avses sådan utbildning som är direkt 
riktad mot ett specifikt yrke såsom läkare, sjuksköterska eller annat vårdyrke, 
förskollärare, ämneslärare, yrkeslärare, jurist, psykolog, agronom/hortonom, 
civilingenjör/ingenjör/tekniker och konstnär/musiker. Dessa utbildningar innehåller ofta 
vissa inslag av praktisk träning i målyrket och leder sedan högskolereformen 1993 
normalt till en yrkesexamen enligt gällande examensordning.  

Med generell utbildning avses utbildning inriktad mot vissa ämnen eller ett visst 
vetenskapsområde snarare än mot ett specifikt yrke. I huvudsak återfinns dessa 
utbildningar inom det humanistiska, det samhällsvetenskapliga alternativt det 
naturvetenskapliga området. Hithörande utbildningar leder efter 1993 normalt till en s.k. 
generell examen (magisterexamen eller kandidatexamen). 

Gränsen mellan yrkesinriktad och generell utbildning är dock inte alltid kristallklar. 
Gränsfall som t.ex. ekonomutbildning och systemvetarutbildning bör dock betraktas som 
generell utbildning, dvs. utbildning inriktad mot ett visst ämne/vetenskapsområde. 

Äldre linjeutbildning kortare än två år klassificeras alltid som yrkesinriktad utbildning.  

Exempel 1: En systemvetenskaplig utbildning som leder till kandidatexamen i 
systemvetenskap bör klassificeras som generell.  (Nivåkod: 536) 

Exempel 2: ADB-linjen, 60 poäng, klassificeras som yrkesinriktad.  (Nivåkod: 417) 
 

På gymnasienivå skiljs på yrkesinriktad utbildning och teoretisk/studieförberedande 
utbildning. Med yrkesinriktad utbildning avses sådana linjer/program som innehåller 
yrkesämnen och där praktisk träning i målyrket ingår, t.ex. omvårdnadsprogrammet och 
industriprogrammet. Även program med konstnärliga ämnen räknas såsom yrkesinriktad 
utbildning liksom program inriktade mot medieteknik.  

Såsom teoretisk/studieförberedande gymnasieutbildning klassificeras de program som 
huvudsakligen består av teoretiska ämnen. Som teoretiskt ämne räknas de traditionella 
skolämnena men även företagsekonomi, teknik och data. 

Exempel 1: Treårigt tekniskt gymnasium bör klassificeras som teoretisk/ 
studieförberedande utbildning.  (Nivåkod: 336).  

Exempel 2: Industriprogrammet klassificeras som yrkesinriktad utbildning.   
(Nivåkod: 337) 
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Utbildningar avslutade utan examen 
Normalt skall en utbildning vara fullföljd för att en person skall ha uppnått den 
utbildningsnivå som en viss utbildning har enligt SUN. 

I SUN 2000 finns dock i vissa fall möjlighet att kodsätta utbildningar som avslutats utan 
avgångsbetyg/examen. För högskoleutbildning gäller att avlagda poäng kan summeras 
och ‘översättas’ till antal år, dock högst 3 år.  

På samma sätt kan utbildningar på gymnasial nivå ‘översättas’ utifrån avklarade 
kurser/poäng till antal år, även om de avslutats utan slutbetyg. För ytterligare information 
om omräkning från gymnasiepoäng till antal år, se sid. 33: Nivåklassificering per 
skolform.  

Exempel 1: En högskoleutbildning omfattande 100 avklarade poäng har avslutats utan 
uttag av examen. Utbildningen klassificeras som tvåårig då 40 poäng anses motsvara 1 års 
heltidsstudier.  (Nivåkod: 522) 

Exempel 2: En komvuxutbildning med avklarade gymnasiepoäng motsvarande ett års 
studier vid gymnasieskola klassificeras som ’ettårig gymnasieutbildning, ej slutbetyg’. 
(Nivåkod: 312 alternativt 313) 

Exempel 3: En två-årig gymnasielinje och därefter motsvarande ett års studier på komvux 
klassificeras som ’treårig gymnasieutbildning, ej slutbetyg’.  
(Nivåkod: 332 alternativt 333) 

 

Universitet/högskolor kontra ej universitet/högskolor 
Som universitet/högskolor räknas de skolor som enligt gällande högskoleförordning har 
rätt att utfärda högskoleexamina. Huvuddelen av all eftergymnasial utbildning bedrivs på 
dessa högskolor. Hit hör alla statliga universitet och högskolor samt alla vårdhögskolor. 
Även ett antal privata högskolor har rätt att utfärda högskoleexamina enligt högskole-
förordningen. 

Eftergymnasial utbildning bedrivs dock även av en rad andra utbildningsanordnare. 
Nämnas kan: 

• Utbildning för poliser  
• Utbildning för militärer 
• Kvalificerad yrkesutbildning (KY) 
• Viss folkhögskoleutbildning, t.ex. fritidsledarutbildning och dramapedogogutbildning 
• Vissa privata handelsinstitut (RMI-Berghs, IHM Business School, Påhlmans Handelsinstitut etc.) 
• Viss teologisk utbildning, t.ex. pastors- och missionärsutbildning 

Dessa utbildningar ges särskilda nivåkoder och de kan på så sätt skiljas från mer 
‘traditionell’ högskoleutbildning.  

 

’0’ i tredje positionen 
Den tredje siffran i nivåkoden kan ibland vara svår att bestämma – särskilt gäller detta 
utländsk utbildning. I sådana fall sätts den till ’0’. 
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Beskrivning av nivåkoderna 

6   Forskarutbildning     
 

640 Doktorsutbildning 

Omfattar utbildningar som leder till doktorsexamen.  
    

620 Licentiatutbildning 

Omfattar utbildningar som leder till licentiatexamen. 
    

600 Övrig eller ospecificerad forskarutbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade hithörande utbildningar, dvs. utbildningar på 
forskarnivå. Normalt krävs en publicerbar avhandling som ‘ger ett värdefullt bidrag till 
kunskapen inom respektive vetenskapsområde’ för att en utbildning skall klassificeras 
som forskarutbildning. I Sverige räknas bara utbildningar som leder till doktors- och 
licentiatexamen som forskarutbildning.  

Denna kod skall normalt endast användas när detaljerad information om en forskar-
utbildning saknas, vilket ibland kan vara fallet vid t.ex. utländsk forskarutbildning. 

 
 
 
 

55 Eftergymnasial utbildning, fem år eller längre   
 

557 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola 

Omfattar yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst fem års studier. Hit 
räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande minst 200 poäng samt äldre 
yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst fem års studier.  

Hit hör bl.a. 
Läkarutbildning, tandläkarutbildning och veterinärutbildning 
Apotekarutbildning 
Psykolog- och psykoterapeututbildning 
 

556 Generell utbildning vid universitet/högskola 

Omfattar för närvarande inga svenska utbildningar.  

Hit hör inte 
Magister- och kandidatexamen, även om de omfattar 200 poäng (546 resp. 536) 

 

555  Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 

Omfattar femåriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som 
högskoleutbildning.  

Hit hör bl.a. 
Försvarshögskolans högre chefsutbildning 

 

550 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade femåriga eftergymnasiala utbildningar.  
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54 Eftergymnasial utbildning, fyra år   ( minst fyra, ej fem år)  
 

547 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola 

Omfattar yrkesinriktad högskoleutbildningar omfattande minst fyra (men ej fem) års 
studier. Hit räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande 160 - 180 poäng 
samt äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 4 – 4,5 års studier.  

Hit hör bl.a. 
Ämneslärarutbildning  
Civilingenjörsutbildning och arkitektutbildning 
Juristutbildning 
Teologie kandidatutbildning, fyra år 
Agronom- och hortonomutbildning  
Logopedutbildning 
Sjuksköterskeutbildning, tre år, plus påbyggnadsutbildning, ett år 

 

546 Generell utbildning vid universitet/högskola  

Omfattar fyraåriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett specifikt yrke. Hit 
räknas utbildningar som leder till magisterexamen samt motsvarande äldre utbildningar, 
dvs. högskoleutbildningar omfattande 160 - 180 poäng utan direkt inriktning mot ett 
specifikt yrke.  

Hit hör bl.a.  
Utbildningar som leder till magisterexamen (160 poäng) 
Naturvetenskaplig linjeutbildning, 160 poäng 
Ekonomisk / samhällsvetenskaplig / humanistisk linjeutbildning, 160 poäng 

 

545 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 

Omfattar fyraåriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som 
högskoleutbildning 

Hit hör bl.a. 
Försvarshögskolans stabsutbildning 

 

540 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade fyraåriga eftergymnasiala utbildningar. 
 
 
 
 

53 Eftergymnasial utbildning, tre år  (minst tre, ej fyra år)  
 

537 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola  

Omfattar yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst tre (men ej fyra) års 
studier. Hit räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande 120 - 140 poäng 
samt äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 3 – 3,5 års studier. 

Hit hör bl.a. 
Förskollärar- och fritidspedagogutbildning efter 1993 
Lärarutbildning för grundskolans lägre nivåer 
Sjuksköterskeutbildning efter 1993 
Sjukgymnast- och arbetsterapeututbildning  efter 1993 
Biomedicinsk analytikerutbildning 
Äldre sjuksköterskeutbildning med påbyggnadsutbildning 
Treårig ingenjörsutbildning 
Treårig konstnärlig utbildning 
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536 Generell utbildning vid universitet/högskola  

Omfattar treåriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett specifikt yrke. Hit 
räknas utbildningar som leder till kandidatexamen samt motsvarande äldre utbildningar, 
dvs. högskoleutbildningar omfattande 120 - 140 poäng utan direkt inriktning mot ett 
specifikt yrke.  

Hit hör bl.a.  
Utbildningar som leder till kandidatexamen (120 poäng) 
Naturvetenskaplig linjeutbildning, 120 poäng 
Ekonomisk / samhällsvetenskaplig / humanistisk linjeutbildning, 120 poäng 
Civilekonomutbildning 
Äldre fil kand-, fil mag- och pol mag-utbildningar 

 

535 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 

Omfattar treåriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som 
högskoleutbildning 

Hit hör bl.a. 
Polisutbildning, tre år 
Officersutbildning med påbyggnad, tre år 
Pastors- och missionärsutbildning vid teologiskt institut, tre år 

 

532 Minst 120 högskolepoäng – ej examen 

Omfattar högskoleutbildningar motsvarande minst tre års studier (minst 120 poäng) som 
avslutats utan uttag av examen. Hit räknas även utbildningar omfattande minst 120 poäng 
och avslutats med en examen om kravet för avlagd examen ligger lägre än på 120 poäng.  

Hit hör bl.a. 
Högskoleutbildningar om minst 120 poäng avslutade utan examen, även om de motsvarar 
fyra/fem års studier.  
Högskoleexamen (generell examen fr.o.m. 1993 med krav på minst 80 poäng) omfattande 
120 poäng eller mer. 

 

530 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade hithörande utbildningar. 
 
 
 
 

52 Eftergymnasial utbildning, två år   (minst två, ej tre år) 
 

527 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola  

Omfattar yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst två (men ej tre) års 
studier. Hit räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande 80 - 110 poäng 
samt äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 2 – 2,5 års studier. 

Hit hör bl.a. 
Förskollärar- och fritidspedagogutbildning (före högskolereformen 1993) 
Sjuksköterskeutbildning (före högskolereformen 1993) 
Sjukgymnast- och arbetsterapeututbildning (före högskolereformen 1993) 
Laboratorieassistentutbildning (före högskolereformen 1993) 
Tvåårig ingenjörsutbildning 
Tvåårig konstnärlig utbildning 
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526 Generell utbildning vid universitet/högskola  

Omfattar tvååriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett specifikt yrke. Hit 
räknas utbildningar som leder till generell högskoleexamen samt motsvarande äldre 
utbildningar, dvs. högskoleutbildningar omfattande 80 - 110 poäng utan direkt inriktning 
mot ett specifikt yrke.   

Hit hör bl.a.  
Utbildningar som leder till högskoleexamen (generell examen, 80 poäng) 
Naturvetenskaplig linjeutbildning omfattande 80 - 110 poäng 
Ekonomisk/samhällsvetenskaplig/humanistisk linjeutbildning, 80 - 110 poäng 

 

525 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 

Omfattar tvååriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som 
högskoleutbildning 

Hit hör bl.a. 
Polisutbildning, två år 
Officersutbildning, två år 
Kvalificerad yrkesutbildning, två år 
Folkhögskolans fritidsledarutbildning 

 

522 Minst 80 högskolepoäng – ej examen 

Omfattar högskoleutbildningar motsvarande minst två års studier (80-119 poäng) som 
avslutats utan uttag av examen.  
  

520 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade tvååriga eftergymnasiala utbildningar. 
 
 
 
 

4   Eftergymnasial utbildning kortare än 2 år   (minst en termin)  
 

417 Yrkesinriktad utbildning vid universitet/högskola  

Omfattar yrkesinriktade högskoleutbildningar kortare än två år. Hit räknas utbildningar 
som leder till yrkesexamina omfattande 40 - 60 poäng samt äldre yrkesinriktade 
högskoleutbildningar omfattande 1 – 1,5 års studier. 

Hit hör bl.a. 
YTH-utbildning (yrkesteknisk högskoleutbildning) 
Teknikerutbildning, mindre än 80 poäng  
Yrkeslärarutbildning, mindre än 80 poäng 

 

415 Yrkesinriktad utbildning - ej universitet/högskola 

Omfattar eftergymnasiala yrkesutbildningar, kortare än två år, som inte räknas som 
högskoleutbildning. 

Hit hör bl.a. 
Kvalificerad yrkesutbildning, kortare än två år 
Eftergymnasial utbildning vid folkhögskola, minst en termin men kortare än två år 
Ettårig eftergymnasial utbildning vid privata institut (RMI-Berghs, IHM Business School, 
Påhlmans Handelsinstitut m.fl.), minst en termin men kortare än två år 
Svenska kyrkans diakonutbildning  
Arbetsmarknadsutbildning på eftergymnasial nivå 
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413 Gymnasial påbyggnadsutbildning  

Omfattar utbildningar på minst en termin som bedrivs inom gymnasieskola ock komvux 
och som bygger på tidigare treårig gymnasieutbildning. S.k. basårsutbildning räknas 
också hit, även om den bedrivs på universitet och högskolor.  

Hit hör bl.a. 
Påbyggnadsutbildningar inom komvux/gymnasieskola som bygger på en treårig 
gymnasieutbildning 
Högre specialkurser som bygger på en treårig gymnasieutbildning 
Tekniskt basår 
Fyraårigt tekniskt gymnasium  

 

412 Minst 20 högskolepoäng i ett ämne 

Omfattar högskoleutbildning motsvarande minst en termins studier. Minst 20 poäng i ett 
och samma ämne skall ha avlagts för att utbildningen skall kunna klassificeras på nivå 4. 
 

410 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade eftergymnasiala utbildningar kortare än två år. 
 
 
 
 

33 Gymnasial utbildning, tre år  
 

337 Yrkesinriktad utbildning  

Omfattar treåriga yrkesinriktade utbildningar vid t.ex. gymnasieskola, komvux och 
folkhögskola. Lärlingsutbildning omfattande minst tre år räknas också hit. 

Hit hör bl.a. 
Barn och fritidsprogrammet 
Byggprogrammet 
Elprogrammet 
Energiprogrammet 
Estetiska programmet 
Fordonsprogrammet 
Handels- och administrationsprogrammet 
Hantverksprogrammet 
Hotell- och restaurangprogrammet 
Industriprogrammet 
Livsmedelsprogrammet 
Medieprogrammet 
Naturbruksprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet 
Teknikprogrammet 
Äldre treåriga yrkesinriktade linjer 

 

336 Teoretisk/studieförberedande utbildning  

Omfattar treårig teoretisk/studieförberedande utbildning vid t.ex. gymnasieskola, komvux 
och folkhögskola.  

Hit hör bl.a. 
Naturvetenskapliga programmet 
Samhällsvetenskapliga programmet 
Ekonomisk linje 
Humanistisk linje 
Naturvetenskaplig linje 
Samhällsvetenskaplig linje 
Teknisk linje 
Studentexamen 

Hit hör inte 
Teknisk linje, fyra år (413) 
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333 Yrkesinriktad utbildning, ej slutbetyg 

Omfattar utbildning vid gymnasieskola/komvux/folkhögskola motsvarande tre års studier 
som avslutats utan avgångsbetyg där minst en tredjedel av den sammanlagda 
utbildningstiden ägnats åt yrkesämnen. Studier på komvux/folkhögskola kan summeras 
med studier på gymnasieskola.  

Hit hör bl.a. 
Tvåårig yrkesinriktad gymnasielinje kompletterad med ett års studier på komvux  
En gymnasieutbildning som avbrutits och därefter kompletterats via komvux där den 
sammanlagda poängproduktionen motsvarar tre års studier och där andelen yrkesämnen är 
minst en tredjedel 

 

332 Teoretisk/studieförberedande utbildning, ej slutbetyg 

Omfattar utbildning vid gymnasieskola/komvux/folkhögskola motsvarande tre års studier 
som avslutats utan avgångsbetyg och där andelen yrkesämnen understiger en tredjedel. 
Studier på komvux/folkhögskola kan summeras med studier på gymnasieskola. 

Hit hör bl.a. 
En gymnasieutbildning som avbrutits och därefter kompletterats via komvux där den 
sammanlagda poängproduktionen motsvarar tre års studier och där andelen yrkesämnen 
understiger en tredjedel 

 

330 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade treåriga utbildningar på gymnasial nivå. 
 
 
 
 

32 Gymnasial utbildning, två år    (minst två, ej tre år) 
 

327 Yrkesinriktad utbildning  

Omfattar tvååriga yrkesinriktade utbildningar vid t.ex. gymnasieskola, folkhögskola och 
yrkesskola. 

Hit hör bl.a. 
Beklädnadsteknisk linje, två år 
Bygg- och anläggningsteknisk linje, två år 
Distributions- och kontorslinjen, två år 
Drift- och underhållsteknisk linje, två år 
Fordonsteknisk linje, två år 
Jordbrukslinjen, två år 
Konsumtionslinjen, två år 
Livsmedelsteknisk linje, två år 
Processteknisk linje, två år 
Skogsbrukslinjen, två år 
Träteknisk linje, två år 
Verkstadsteknisk linje, två år 
Vårdlinjen, två år 
Äldre tvååriga utbildningar vid yrkesskola 

 

326 Teoretisk/studieförberedande utbildning  

Omfattar tvååriga utbildningar vid t.ex. gymnasieskola, fackskola och folkhögskola som 
inte är yrkesinriktade. 

Hit hör bl.a. 
Social linje, två år 
Teknisk linje, två år 
Äldre utbildningar vid fackskola, två år 
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323 Yrkesinriktad utbildning, ej slutbetyg 

Omfattar utbildning vid gymnasieskola/komvux/folkhögskola motsvarande två års studier 
som avslutats utan avgångsbetyg där minst en tredjedel av den sammanlagda 
utbildningstiden ägnats åt yrkesämnen. Studier på komvux och folkhögskola kan 
summeras med studier på gymnasieskola. 

Hit hör bl.a. 
En gymnasieutbildning som avbrutits och därefter kompletterats via komvux där den 
sammanlagda poängproduktionen motsvarar minst två års studier och där andelen 
yrkesämnen uppgår till minst en tredjedel 
En yrkesinriktad gymnasielinje som avslutats efter två års studier och där huvuddelen av 
kurserna avslutats med godkända betyg 

 

322 Teoretisk/studieförberedande utbildning, ej slutbetyg 

Omfattar utbildning vid gymnasieskola/komvux/folkhögskola motsvarande två års studier 
som avslutad utan avgångsbetyg och där andelen yrkesämnen understiger en tredjedel. 
Studier på komvux och folkhögskola kan summeras med studier på gymnasieskola. 

Hit hör bl.a. 
En gymnasieutbildning som avbrutits och därefter kompletterats via komvux där den 
sammanlagda poängproduktionen motsvarar minst två års studier och där andelen 
yrkesämnen understiger en tredjedel 
En teoretisk/studieförberedande gymnasielinje som avslutats efter två års studier och där 
huvuddelen av kurserna avslutats med godkända betyg 

 

320 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade tvååriga utbildningar på gymnasial nivå. 
 
 
 
 

31 Gymnasial utbildning, kortare än två år   (minst en termin) 
 

317 Yrkesinriktad utbildning  

Omfattar yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå omfattande minst en termins 
studier.  

Hit hör bl.a. 
Ettåriga utbildningar vid yrkesskolor, handelsskolor etc. 
De flesta arbetsmarknadsutbildningar 
Gymnasieskolans kortare specialkurser 

 

316 Teoretisk/studieförberedande utbildning 

Omfattar allmänna utbildningar på gymnasial nivå omfattande minst en termins studier.  

Hit hör bl.a. 
Folkhögskoleutbildningar med allmän inriktning omfattande minst en termins studier 

 

313 Yrkesinriktad utbildning, ej slutbetyg 

Omfattar utbildning vid gymnasieskola/komvux/folkhögskola motsvarande minst ett års 
studier som avslutats utan avgångsbetyg där minst en tredjedel av den sammanlagda 
utbildningstiden har ägnats åt yrkesämnen.  

Hit hör bl.a. 
Komvux-utbildning motsvarande minst ett års heltidsstudier där andelen yrkesämnen 
uppgår till minst en tredjedel 
En yrkesinriktad gymnasielinje som avslutats efter ett års studier och där huvuddelen av 
kurserna avslutats med godkända betyg 
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312 Teoretisk/studieförberedande utbildning, ej slutbetyg 

Omfattar utbildning vid gymnasieskola/komvux/folkhögskola motsvarande minst ett års 
studier som avslutats utan avgångsbetyg och där andelen yrkesämnen understiger en 
tredjedel. 

Hit hör bl.a. 
Komvux-utbildning motsvarande minst ett års heltidsstudier där andelen yrkesämnen 
understiger en tredjedel 
En teoretisk gymnasielinje som avslutats efter ett års studier och där huvuddelen av 
kurserna avslutats med godkända betyg 

 

310 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade hithörande utbildningar. 
 
 
 
 

2   Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 
 

206 Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 (10) 

Omfattar grundskolans högre årskurser. Vid klassificering av individers utbildnings-
bakgrund gäller att årskurs 9 skall ha genomgåtts för att denna nivåkod skall erhållas.  
 

204 Realskoleutbildning 

Omfattar utbildningar avslutade med realexamen. 
 

200 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade utbildningar som ger (minst) nio års förgymnasial 
utbildning.  
 

1   Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år 
 

106 Folkskoleutbildning 

Omfattar folkskoleutbildning, 5 – 8 år. 
 

102 Grundskoleutbildning, årskurs 1-6 

Omfattar grundskolans årskurser upp t.o.m. årskurs 6. Denna nivåkod gäller även vid 
klassificering av en grundskoleutbildning som avbrutits och därmed inte uppgått till 9 år. 
 

100 Övrig samt ospecificerad utbildning 

Omfattar övriga eller ospecificerade förgymnasiala utbildningar kortare än nio år. 
 
 
 
 

0   Utbildning på förskolenivå 
 

002 Förskoleklass 

Omfattar den frivilliga skolform för sexåringar som bedrivs sedan 1 januari 1998. 
 

001 Förskola 

Omfattar i enlighet med ISCED skol- eller centerbaserad förskoleverksamhet för barn 
från tre år och upp till skolåldern. 
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Nivåklassificering per skolform 

I följande avsnitt ges riktlinjer för hur olika utbildningar bör nivåklassificeras per 
skolform. Såsom tidigare beskrivits fyller skolformen en viktig roll som vägledare för om 
en viss utbildning bör räknas som förgymnasial, gymnasial eller eftergymnasial.  

Vid klassificering av en viss persons utbildningsbakgrund gäller såsom tidigare beskrivits 
att en utbildning skall vara avslutad och godkänd för att den nivåkod som utbildningen 
har skall erhållas. Vissa undantag från denna huvudregel finns och de beskrivs också i 
detta avsnitt. 

 
Grundskoleutbildning (inklusive specialskola och särskola)  

Årskurs 1-6 i grundskolan nivåklassificeras som 102. Årskurs 7-9 (10) nivåklassificeras 
som 206. 

En person som genomgått nioårig grundskola får nivåkoden 206. Om en 
grundskoleutbildning avbrutits och därmed inte uppgått till nio år ges nivåkoden 102. 

 
Äldre utbildning vid folkskola 

Folkskoleutbildning (5-8 år) nivåklassificeras som 106. 

 
Äldre utbildning vid realskola 

Realskoleutbildning nivåklassificeras som 204.   

 
Utbildning vid gymnasieskola  

Treåriga linjer/program ges nivåkoden 336 alternativt 337. Generella, teoretiska 
linjer/program som i huvudsak förbereder för fortsatta studier ges koden 336. 
Linjer/program som innehåller yrkesämnen och på så vis är mer yrkesförberedande ges 
nivåkoden 337. (För indelning i studieförberedande och yrkesinriktad 
gymnasieutbildning se vidare sid. 23.) 

Tvååriga linjer/program ges nivåkoden 326 alternativt 327. Generella, teoretiska 
linjer/program som i huvudsak förbereder för fortsatta studier ges koden 326. 
Linjer/program som innehåller yrkesämnen och på så vis är mer yrkesförberedande ges 
nivåkoden 327.  

Specialkurser ges nivåkod utifrån kursens faktiska längd. Om specialkursen bygger på en 
annan gymnasieutbildning sätts koden utifrån den sammanlagda längden. Detta gäller 
även gymnasiala påbyggnadsutbildningar.  

Påbyggnadsutbildningar som bygger på treårig gymnasiekompetens ges nivåkoden 413. 
Om de däremot bygger på tvåårig gymnasielinje sätts nivåkoden 413 endast om den 
sammanlagda studietiden uppgår till minst 3,5 år; om inte sätts nivåkoderna 332 
alternativt 333. 

Fyraåriga tekniskt gymnasium ges nivåkoden 413. 

S.k basårsutbildning ges nivåkoden 413. 

Även avbrutna gymnasieutbildningar kan nivåkodas. Om utbildningen avslutas efter ett 
års avklarade studier sätts nivåkoden 312 alternativt 313 beroende på om 
programmet/linjen är yrkesinriktad eller studieförberedande. Om utbildningen avslutas 
efter två års avklarade studier sätts nivåkoden 322 alternativt 323. 

(Fr.o.m. år 2000 gäller följande: En fullständig treårig gymnasieutbildning omfattar 2 500 gymnasiepoäng.)  
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Komvux-utbildning 

Om en komvux-utbildning avslutats med slutbetyg klassificeras utbildningen på samma 
sätt som övrig gymnasieutbildning (se ovan). 

Längden på en komvux-utbildning som avslutats utan slutbetyg beräknas utifrån avlagda 
gymnasiepoäng. Fr.o.m. år 2000 omfattar en fullständig treårig gymnasieutbildning 2 500 
gymnasiepoäng. I förekommande fall adderas längden på komvuxutbildningen med 
tidigare genomgången tvåårig gymnasielinje alternativt med avklarade poäng från en 
avbruten gymnasieutbildning. 

Om utbildningen till minst en tredjedel består av yrkesinriktade kurser bör de räknas som 
yrkesinriktade och ges nivåkoderna 313, 323 alternativt 333 beroende på utbildningens 
längd.  

Om utbildningarna till minst två tredjedelar består av allmänna kurser räknas de som 
generella och ges nivåkoderna 312, 322 alternativt 332 beroende på utbildningens längd.  
 
Påbyggnadsutbildningar som bygger på treårig gymnasiekompetens ges nivåkoden 413. 
Om de däremot bygger på tvåårig gymnasielinje ges koden 413 endast om den 
sammanlagda studietiden uppgår till minst 3,5 år; om inte sätts nivåkoden 332 alternativt 
333. 

Basårsutbildning ges nivåkoden 413. 

 
Äldre utbildningar vid yrkesskola 

Äldre utbildningar vid yrkesskola klassificeras som utbildning på gymnasial nivå. 
Utbildningarna var oftast ett- eller tvååriga och ges nivåkoderna 317 alternativt 327 
beroende på utbildningens längd. 

 
Äldre utbildningar vid fackskola 

Äldre utbildningar vid fackskola klassificeras som utbildning på gymnasial nivå. 
Utbildningarna var tvååriga och ges nivåkoden 326. 

 
Folkhögskoleutbildning 

Folkhögskolorna har stor frihet och är inte bundna till centralt fastställda läroplaner. 
Kurserna ligger både på förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial nivå och 
kurslängderna varierar från att vara relativt korta till att omfatta utbildningar på 3-4 år. 
Detta gör det svårt att ge allmänna riktlinjer för hur utbildningarna skall klassificeras. De 
allmänna principerna för klassificering enligt SUN bör dock kunna gälla i varje enskilt 
fall.  

De tvååriga utbildningarna till fritidsledare, dramapedagog och kantor bör dock alltid ses 
som eftergymnasiala och ges nivåkoden 525.  

 
Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildning skall i huvudsak klassificeras som gymnasial utbildning (nivå 
3). Detta bör gälla såvida inte innehållet i en viss utbildning uppenbart ligger på en 
eftergymnasial nivå. 

All arbetsmarknadsutbildning bör räknas som yrkesinriktad utbildning. Den faktiska 
längden styr andra siffran i nivåkoden – huvuddelen av utbildningarna torde få koden 317 
(dvs. kortare än två år). Observera också den generella principen i SUN att en utbildning 
måste omfatta minst en termins heltidsstudier eller motsvarande för att utbildningen skall 
kunna nivåklassificeras. 
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Kvalificerad yrkesutbildning (KY)  

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) skall normalt bygga på en gymnasial utbildning och 
skall därmed normalt klassificeras som utbildning på eftergymnasial nivå. Detta bör gälla 
såvida inte innehållet i en viss utbildning uppenbart ligger på gymnasial nivå 

KY-utbildningar som är kortare än två år klassificeras som nivå 4 och ges nivåkoden 415. 
De utbildningar som omfattar två men ej tre år ges nivåkoden 525. De utbildningar som 
omfattar minst tre års studier ges nivåkoden 535.  

(KY-utbildningarnas omfattning anges i poäng där 40 poäng motsvarar ett års 
heltidsstudier.) 

 
Högskoleutbildning  

Vid kodning av högskoleutbildning skall om möjligt gällande examen vara styrande.  

40 poäng motsvarar ett års heltidsstudier. 

All högskoleutbildning klassificeras som eftergymnasial då innehållet enligt 
högskolelagen skall ligga på en nivå som bygger på kunskaper erhållna på nationella 
program i gymnasieskolan eller motsvarande. 

All högskoleutbildning omfattande minst två års studier (80 poäng) klassificeras som 
nivå 5. Kortare utbildning, t.ex. YTH-utbildning, klassificeras som nivå 4.  

Koderna 557, 547, 537, 527 och 417 används vid klassificering av yrkesinriktad 
utbildning, dvs. sådana utbildningar som är inriktade mot ett specifikt yrke och som 
dessutom ofta omfattar vissa inslag av yrkespraktik. Alla nuvarande utbildningar som 
leder till s.k. yrkesexamina räknas hit. Vilken av koderna som väljs styrs av poängantalet 
i examen där 200 poäng (5 år) ger nivåkoden 557, 160 poäng (4 år) ger nivåkoden 547 
osv.  

Med generell högskoleutbildning avses sådan utbildning som inte på samma direkta sätt 
är riktad mot ett specifikt yrke utan snarare mot vissa ämnen eller ett visst 
vetenskapsområde, ofta inom områdena humaniora, samhällsvetenskap eller 
naturvetenskap. Utbildningar som efter högskolereformen 1993 leder till s.k. generell 
examen (magister-, kandidat- eller högskoleexamen) räknas oftast hit och klassificeras 
som 546, 536 alternativt 526 beroende på utbildningens längd. 160 poäng (magister-
examen/motsvarande) ger nivåkoden 546, 120 poäng (kandidatexamen/motsvarande) ger 
nivåkoden 536 och 80 poäng (högskoleexamen/motsvarande) ger nivåkoden 5263.  
(Se vidare ‘Yrkesinriktad utbildning kontra generell utbildning’ sid. 23.) 

Det finns dessutom ett antal koder som kan användas i de fall en högskoleutbildning 
avslutats utan uttag av examen. Koderna 532, 522 respektive 412 anger att 120 poäng, 80 
poäng respektive minst 20 poäng i ett ämne klarats av. Observera att utbildningar 
avslutade utan examen som högst kodas såsom treåriga. 

S.k. basårsutbildning ges nivåkoden 413. 

 
Forskarutbildning 

Doktorsexamen skall ge nivåkoden 640. Licentiatexamen skall ge koden 620. 

I Sverige räknas bara utbildningar som leder till doktors- och licentiatexamen som 
forskarutbildning. Om information saknas om huruvida en forskarutbildning bör 
klassificeras som doktors- eller licentiatexamen vilket t.ex. kan vara fallet vid 
klassificering av utländsk forskarutbildning skall koden 600 användas. 

 

                                                      
3 För att erhålla en högskoleexamen krävs 80 poäng. En utbildnings som leder till högskoleexamen 
ger normalt nivåkoden 526 (i vissa fall 527 om utbildningen är mer yrkesinriktad). Om en 
utbildning som leder till högskoleexamen omfattar 120 poäng eller mer sätts dock nivåkoden  532. 
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Personalutbildning 

Huvuddelen av den utbildning som bedrivs som personalutbildning är kortare än en 
termin. I dessa fall är nivåkoden inte tillämplig. Dock finns möjligheten att kumulera 
genomgången personalutbildning för att på så sätt kunna tillämpa nivåkoden (minst en 
termin motsvarande heltidsstudier). 

 
Privata utbildningsanordnare 

För privat utbildning kan det i många fall vara svårt att avgöra om utbildningen ligger på 
gymnasial eller eftergymnasial nivå. I dessa fall är det förkunskapskraven för en viss 
utbildning som är avgörande – för att en utbildning skall klassificeras som eftergymnasial 
bör tillträdeskraven ligga på genomgången treårig gymnasieutbildning eller motsvarande.  

 
Utländsk utbildning 

Utländsk utbildning klassificeras enligt samma principer som svensk utbildning när det 
gäller nivå och längd. När det gäller den tredje siffran i nivåkoden kan den dock ofta vara 
svår att bestämma – i sådana fall sätts den till ‘0’ (övrig eller ospecificerad hithörande 
utbildning). 
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Inriktning 
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Principer för klassificering av utbildningens inriktning 

Utbildningens huvudinnehåll styr inriktningskoden 
De flesta utbildningar består av flera olika ämnen/ämnesinriktningar. Vid klassificering 
av utbildningens inriktning är det utbildningens huvudinnehåll som bestämmer vilken 
kod som en viss utbildning skall ha.  

Exempel 1: En kandidatexamen, bestående av historia och samhällsvetenskap klassificeras 
enligt det huvudämne som examen avser. Om huvudämnet är okänt och lika många poäng 
är avlagda inom båda ämnesområdena väljs ett av ämnena för kodning av inriktning. 
(Inriktningskod: 225a alt. 310b) 

Exempel 2: På en lantbruksutbildning finns en variant med ekonomisk inriktning.  
Utbildningen bör ändå klassificeras under lantbruk då lantbruksinriktade ämnen 
dominerar utbildningen.  (Inriktningskod: 621_) 

 

Benämningen kan vara vilseledande 
Benämningen på en utbildning kan ibland vara vilseledande och det bör därför 
observeras att det är utbildningens innehåll som skall vara styrande – att klassificera en 
viss utbildning enbart utifrån namnet kan medföra en felaktig kod. 

Många utbildningar har idag en miljöprofil och ‘miljö’ ingår då ofta i namnet på 
utbildningen. I dessa fall är det särskilt viktigt att fastställa huvudinnehållet i 
utbildningen. Detsamma gäller utbildningar med IT-profil. 

Exempel: En ingenjörsutbildning i miljö- och energiteknik bör klassificeras som 
energiteknik då huvudinnehållet i utbildningen ligger inom detta område.  
(Inriktningskod: 522_) 

 

Breda, studieförberedande gymnasieutbildningar  
Breda teoretiska utbildningar på gymnasial nivå som huvudsakligen förbereder för 
fortsatta studier klassificeras under ‘Allmän utbildning’ (010). Detta är fallet även om en 
viss tyngdpunkt lagts på naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga alternativt 
humanistiska ämnen. 

Exempel: Naturvetenskapsprogrammet (nationellt program på gymnasienivå) kodas som 
allmän grundutbildning, naturvetenskaplig inriktning.  (Inriktningskod: 010c)  

 

Yrkesutbildningar med stödjande ämnen 
På vissa yrkesutbildningar, särskilt på gymnasienivå, kan ibland mer tid ägnas åt 
allmänna/stödjande ämnen än på ämnen inom det aktuella yrkesområdet. Dessa 
utbildningar skall ändå klassificeras utifrån det aktuella yrkesområdet.  

Exempel: Omvårdnadsprogrammet (nationellt program på gymnasienivå) bör klassificeras 
som ‘omvårdnad’, även om mer tid av utbildningen ägnas åt andra stödjande ämnen 
såsom svenska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia etc. än åt ämnen 
inom ‘yrkesområdet’. (Inriktningskod: 723m) 

 

Användning av ‘0’ och ‘9’ som tredje siffra 
Om ‘0’ används i tredje positionen i inriktningsmodulen (dvs. för att ange 
ämnesinriktning) innebär detta att utbildningen är allmän/bred och täcker in de flesta av 
de övriga ämnesinriktningarna utan att klar tyngdpunkt lagts på någon av dessa.  
(Undantag: De koder där ingen ytterligare uppdelning gjorts med hjälp av den tredje siffran, dvs. 010, 080, 
090, 380, 640 och 840.) 

Exempel: En konstnärlig utbildning utan någon speciell inriktning mot t.ex. musik, dans, 
bild eller formgivning klassificeras med 0 i tredje positionen. 
(Inriktningskod: 210) 

 
 ‘9’ används i tredje positionen om ingen av de övriga ämnesinriktningarna passar in eller 
om detaljerad information om aktuell utbildning saknas. 
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Tvärvetenskapliga utbildningar 
En tvärvetenskaplig utbildning kodas enligt samma principer som övriga utbildningar, 
dvs. att det dominerande ämnet styr koden för utbildningens inriktning. 

Exempel: En tvärvetenskaplig utbildning benämnd ‘tekniken i samhället’ klassificeras 
som samhällsvetenskaplig om samhällsvetenskapliga frågeställningar dominerar, annars 
som teknisk. Om det är okänt var tyngdpunkten i utbildningen ligger väljs ändå ett av 
områdena.  (Inriktningskod: 310  allt 520) 

 

Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar 
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar skall normalt klassificeras under 5 ‘Teknik, 
tillverkning och byggande’. Detta är fallet även om utbildningarna är inriktade mot t.ex. 
ekonomi, miljö, medieproduktion etc. då tyngdpunkten förutsätts ligga på tekniska ämnen 
(design och konstruktion av maskiner, datorer/datorsystem, elektronisk utrustning etc.). 

Exempel: En  ingenjörsexamen med inriktningen ‘industriell ekonomi’ bör kodas såsom 
‘teknisk’ eftersom tekniska ämnen dominerar utbildningen. (Inriktningskod: 526b) 

 

IT-utbildningar 
Begreppet IT-utbildningar används ofta utan närmare precisering av vilka utbildningar 
som avses. Normalt bör utbildningar klassificerade under 48 ‘Data’ samt under 523 
‘Elektronik, datateknik och automation’ inkluderas i detta begrepp. 

 

Påbyggnadsutbildningar 
En påbyggnadsutbildning bör om möjligt klassificeras ‘ihop’ med den utbildning som 
den bygger på, dvs. det huvudsakliga ämnesinnehållet bestäms av det innehåll som 
dominerar totalt sett. (Jfr. nivåklassificering av påbyggnadsutbildningar, sid. 22.) 

Exempel: En person har genomgått en eftergymnasial utbildning med företagsekonomisk 
inriktning samt därefter en ettårig påbyggnadsutbildning i ‘affärsrätt’. Vid kodning av 
utbildningens inriktning bör ‘företagsekonomi’ anges eftersom ekonomiska ämnen 
dominerar de båda utbildningarna totalt sett.  (Inriktningskod: 340a) 

 

Forskarutbildning 
Vid inriktningsklassificering av doktors- och licentiatutbildning är det forskarämnet som 
är styrande.  

Vid klassificering av en viss persons högsta utbildning kan koderna för t.ex. 
läkarutbildning användas om en medicinsk forskarutbildning föregåtts av en läkarexamen 
(721a - 721k). Detsamma gäller koderna för t.ex. tandläkar- och civilingenjörsutbildning.  

Exempel 1: En doktorsexamen i ett medicinskt ämne ges inriktningskoden 721x.  

Exempel 2: En läkare med specialistkompetens inom invärtesmedicin som doktorerat ges 
inriktningskoden 721d.  
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Beskrivningar av inriktningskoderna 

0 Allmän utbildning 
 

01 Bred, generell utbildning 
 

010 Bred, generell utbildning 

Omfattar utbildningar som ger kunskaper i svenska och matematik samtidigt som de ger 
kunskaper inom andra ämnesområden såsom främmande språk, historia, religion, 
samhällskunskap och naturvetenskap. Samtliga utbildningar på grundskolenivå räknas 
hit. Breda, teoretiskt/studieförberedande gymnasieutbildningar inkluderas också. Detta är 
fallet även om en viss tyngdpunkt lagts på några av ovanstående ämnen, t.ex. 
samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap eller språk, förutsatt att de övriga 
ämnesområdena inte försummats.  
 

010a Bred, generell utbildning, allmän  
010b Bred, generell utbildning, samhällsvetenskaplig/humanistisk inriktning 
010c Bred, generell utbildning, naturvetenskaplig inriktning 
010x Bred, generell utbildning, annan inriktning 

Hit hör bl.a. 
Grundskoleutbildning (010a) 
Realskoleutbildning (010a) 
Gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program, samtliga inriktningar (010b) 
Gymnasieskolans naturvetenskapliga program, samtliga inriktningar (010c) 
Äldre teoretiskt/studieförberedande gymnasielinjer med 
social/samhällsvetenskaplig/humanistisk/språklig inriktning (010b)  
Äldre teoretiskt/studieförberedande gymnasielinjer med naturvetenskaplig/matematisk 
inriktning (010c) 

Hit hör inte 
Gymnasieskolans yrkesförberedande linjer/program 
Gymnasieskloans linjer/program med estetisk inriktning (21) 
Gymnasieskolans tekniska linjer (52, 54 alt 58) 
Gymnasieskolans ekonomiska linjer (34) 

 

08 Läs- och skrivinlärning för vuxna 
 

080 Läs- och skrivinlärning för vuxna 

Läs- och skrivinlärning för vuxna omfattar utbildningar som arrangerats för vuxna elever 
som av skilda anledningar inte lärt sig läsa och skriva.  
 

080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 

Hit hör inte 
Undervisning i svenska för invandrare (222g) 

 

09  Personlig utveckling 
 

090 Personlig utveckling 

Personlig utveckling omfattar utbildningar som i huvudsak refererar till individens 
personliga utveckling och sociala kompetens. Hit räknas t.ex. kurser i ledarskap och ökat 
självförtroende. Även utbildning som syftar till att öka förmågan att samarbeta, att tala i 
grupp, att argumentera, att föra fram ett budskap etc. ingår. 
 

090z Personlig utveckling 

Hit hör bl.a. 
Personalutbildning som syftar till att utveckla individens sociala kompetens  

Hit hör inte 
Utbildningar i ledarskap inriktade mot planering, organisation och styrning (345a) 
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1 Pedagogik och lärarutbildning  
 

14 Pedagogik och lärarutbildning 
 

140 Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot undervisning och pedagogiska metoder utan 
att tyngdpunkt lagts mot någon av de övriga inriktningarna inom 14. 
 

140z Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning 

Hit hör bl.a. 
Lärarutbildningar för instruktörer och lärare på företag etc. 

 

142 Pedagogik 

Omfattar utbildningar inriktade mot lärandets processer samt om teorier och metoder för 
undervisning, uppfostran och utbildning. Det inkluderar i första hand utbildningar inom 
vetenskapen pedagogik, dock inkluderas inte utbildningar i pedagogik/didaktik inriktade 
mot ett specifikt ämnesområde. 
 

142z Pedagogik 

Hit hör bl.a. 
Didaktik 

Hit hör inte 
Lärarutbildningar (143-146) 
Didaktik i teoretiskt ämne (145x) 
Didaktik i praktiskt ämne (146x) 
Friskvårdpedagogik (813z)  

   

143 Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet 

Omfattar utbildningar inriktade mot att undervisa barn i förskoleåldern (3-7 år). Även 
utbildningar för fritidspedagoger inkluderas. 
 

143a Lärarutbildning, inriktning förskola 
143b Lärarutbildning, inriktning fritidsverksamhet 
143x Annan lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet 

Hit hör inte 
Barnskötarutbildning  (761b) 
Fritidsledarutbildning (761c) 

 

144 Lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar 

Omfattar utbildningar inriktade mot att ge baskunskaper i svenska och matematik samt 
att ge en orientering inom andra ämnen såsom, historia, geografi, samhällskunskap, 
religion, naturkunskap, musik och bild under grundskolans tidigare år.  
 

144a  Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, allmän ämnesinriktning 
144b  Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, matematik/no-ämnen 
144c Lärarutbildning, grundskolans lägre åldrar, svenska/so-ämnen  
144x Annan lärarutbildning för grundskolans lägre åldrar 

Hit hör bl.a. 
Lågstadie- och mellanstadielärarutbildning (144a) 

Hit hör inte 
Lärarutbildning inriktad mot grundskolans senare år (145-146) 
Specialpedagogutbildning (149a) 
Utbildning för hemspråks-/modersmålslärare (149b) 
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145 Ämneslärarutbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot att undervisa i allmänna/teoretiska ämnen, i första 
hand på grundskolans högre nivåer samt på gymnasial nivå. Även lärarutbildningar som 
kombinerar teoretiskt ämne med praktiskt/estetiskt ämne inkluderas. 
 

145a  Ämneslärarutbildning, matematik/data/naturvetenskap 
145b Ämneslärarutbildning, historia/samhällsvetenskap/ekonomi 
145c Ämneslärarutbildning, språk 
145d Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv i kombination med hist/samh/ekonomi 
145e Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv i kombination med språk 
145f  Ämneslärarutbildning, hist/samh/ekonomi i kombination med språk   
145g Ämneslärarutbildning, ma/data/naturv i komb. med praktiskt/estetiskt ämne 
145h Ämneslärarutbildning, hist/samh/ekonomi i komb. med praktiskt/estetiskt ämne 
145i  Ämneslärarutbildning, språk i kombination med praktiskt/estetiskt ämne 
145x Annan ämneslärarutbildning 

Hit hör bl.a. 
Lärarutbildningar som kombinerar teoretiskt ämne med praktiskt/estetiskt ämne (145g, 
145h, 145i) 

 

146  Lärarutbildning i yrkesämne och praktiskt/estetiskt ämne 

Omfattar utbildningar inriktade mot att undervisa i yrkesämnen eller i praktiskt/estetiskt 
ämne såsom musik, bild, slöjd eller idrott. 
 

146a  Lärarutbildning, industri och hantverk 
146b Lärarutbildning, handel och administration 
146c Lärarutbildning, hotell och restaurang 
146d Lärarutbildning, livsmedel och konditori 
146e Lärarutbildning, naturbruk 
146f  Lärarutbildning, vård och omsorg 
146g Lärarutbildning, medieproduktion 
146h Lärarutbildning, musik 
146i  Lärarutbildning, bild och formkonst 
146j  Lärarutbildning, dans och teater 
146k Lärarutbildning, trä- och metallslöjd samt textilslöjd 
146l  Lärarutbildning, idrott och hälsa 
146m Lärarutbildning, hushållsvetenskap 
146x Lärarutbildning i annat yrkesämne eller praktiskt/estetiskt ämne 

Hit hör inte 
Lärarutbildningar som kombinerar praktiskt/estetiskt ämne med teoretiskt ämne (145_) 

 

149 Pedagogik och lärarutbildning, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar med pedagogiskt innehåll som inte hör hemma under någon av de 
övriga inriktningarna inom 14 och som inte kan betraktas som breda utbildningar. Det 
inkluderar utbildningar i specialpedagogik, utbildningar för undervisning i 
hemspråk/modersmål samt skolledarutbildning. 
 

149a Specialpedagogutbildning  
149b Hemspråks-/modersmålslärarutbildning  
149c Skolledarutbildning 
149x Annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning 
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2 Humaniora och konst 
 

21 Konst och media 
 

210 Konst och media, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot konst och media utan någon klar tyngdpunkt 
på någon av de övriga inriktningarna inom 21. 
 

210z Konst och media, allmän utbildning 
 

211 Bild- och formkonst 

Omfattar utbildningar inriktade mot framställning av konst, konstnärliga tekniker, 
utställningskunskap, konsthistoria, samtidsteori, kritik m.m. 
 

211a Bild- och formkonstnärlig utbildning 
211b Konstvetenskap och konsthistoria 
211x Annan utbildning inom bild- och formkonst 

Hit hör inte 
Utbildningar i konsthantverk (215z) 
Utbildningar i arkitektur (581c) 
Lärarutbildning i bild- och formkonst (146i) 
Utbildningar i formgivning (214_) 

 

212 Musik, dans och dramatik 

Omfattar utbildningar inriktade mot scenframställning, såväl framförande som 
komposition, scenteknik, scenografi, koreografi, regi etc. Teori och historia inom 
området inkluderas. 
 

212a Musik 
212b Dans, teater och dramatik 
212c Musik-, dans-, film- och teatervetenskap/-historia 
212x Annan utbildning inom musik, dans och dramatik 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i scenteknik (212b) 
Utbildningar i scenografi (212b) 

Hit hör inte 
Lärarutbildningar i musik, dans, teater etc. (146_) 

 

213 Medieproduktion 

Omfattar utbildningar inriktade mot tekniker och färdigheter för att framställa böcker, 
tidningar, radio- och TV-produktioner, film/videoproduktioner, musikinspelningar och 
grafiska produkter. Utbildningar i illustration, foto och datorgrafik ingår. Utformningen 
av trycksaker med avseende på rubrikers, textytors och bilders placering i förhållande till 
varandra inkluderas. 
 

213a Medieproduktion, allmän utbildning 
213b Film- radio- och TV-produktion 
213c Grafisk teknik och bokbinderi 
213d Illustration, reklam, grafisk formgivning och foto 
213x Annan utbildning inom medieproduktion 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i multimedia som inte har en klar teknisk tyngdpunkt (213x) 

Hit hör inte 
Journalistutbildning (321a) 
Medie- och kommunikationsvetenskap (321b) 
Ingenjörs/civilingenjörsutbildningar i medieproduktion (523_) 
Ingenjörs/civilingenjörsutbildningar i grafisk teknik (52) 
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214 Formgivning 

Omfattar utbildningar inriktade mot en kreativ utformning av ett föremål eller en miljö 
där hänsyn tas till form, material och funktionalitet. 
 

214a Modedesign 
214b Inredningsdesign 
214c Industri- och produktdesign 
214x Annan utbildning inom formgivning 

Hit hör inte 
Grafisk design (213d) 
Arkitektur (581x) 
Industridesign om utbildningen har klar tyngdpunkt på teknik (52) 
 

215 Konsthantverk 

Omfattar utbildningar inriktade mot tekniker och färdigheter i specifika konsthantverk 
såsom keramik, guld-/silversmide, vävning, slöjd etc. Även utbildningar i tekniker för att 
bevara gamla hantverkstraditioner vid tillverkning av bruksföremål ingår. 
 

215z Konsthantverk 

Hit hör även 
Floristutbildning 

Hit hör inte 
Utbildning för industriell tillverkning av keramik, textil, glas etc.(54) 
Bokbinderi (213c) 
Lärarutbildning i slöjd etc. (146k) 

 

219 Konst och media, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar konstnärliga utbildningar som inte kan klassificeras under någon av de övriga 
inriktningarna inom 21 och som inte kan betraktas som breda utbildningar inom området.  
 

219z Konst och media, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 

22 Humaniora 
 

220 Humaniora, allmän inriktning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot humaniora utan klar tyngdpunkt på någon av 
de övriga inriktningarna inom 22. 
 

220z Humaniora, allmän utbildning 
 

221 Religion 

Omfattar utbildningar inriktade mot religioners och livsåskådningstraditioners roller i 
kulturer och samhällen. Det innefattar studier av nutida utformningar och historiska 
bakgrunder såväl avseende kristendomen som andra världsreligioner.  
 

221a Teologie kandidatutbildning/motsvarande 
221b Pastors-, missionärs- och diakonutbildning 
221x Annan utbildning i religion 

Hit hör bl.a. 
Religionsvetenskaplig högskoleutbildning som förbereder för arbete som präst, 
församlingspedagog alternativt religionsvetenskaplig forskning (221a) 
Religionshistoria (221x) 
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222 Främmande språk 

Omfattar utbildningar inriktade mot uppbyggnad och komposition av främmande språk. 
Det inkluderar till språket relaterade kulturer, litteratur och språkvetenskap. Allmänt 
språkvetenskapliga utbildningar ingår. 
 

222a Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar 
222b Engelska 
222c Tyska 
222d Franska 
222e Spanska 
222f  Ryska 
222g Svenska som främmande språk 
222x Annan utbildning i främmande språk 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i språk som inte är modersmål, t.ex. svenska för invandrare (222g) 
Lingvistik (222a) 
Fonetik (222a) 
Språk i kombination med ‘länderkunskap’ 

Hit hör inte 
Utbildning i modersmål/hemspråk, t.ex. finska för finländska invandrare (223b) 
Allmän litteraturvetenskap (223c) 

 

223 Svenska och litteraturvetenskap  

Omfattar utbildningar inriktade mot det svenska språket, dess litteratur och 
språkvetenskap. Det inkluderar även allmän litteraturvetenskap och litteraturhistoria. 
 

223a Svenska/nordiska språk 
223b Andra modersmål och teckenspråk 
223c Litteraturvetenskap och litteraturhistoria 
223x Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap 

Hit hör bl.a. 
Hemspråk för invandrare (223b) 

Hit hör inte 
Svenska som andraspråk (222g) 
Läs- och skrivinlärning för vuxna (080z) 
Litteraturvetenskap som är direkt knuten till ett främmande språk (222_) 

 

225 Historia och arkeologi 

Omfattar utbildningar inriktade mot politiska, kulturella, ekonomiska och sociala 
tillstånd och förändringar. Utbildningar i arkeologi, dvs. utbildningar inriktade mot 
forntida samhällsformer, landskap, naturmiljöer och bebyggelsemönster utifrån 
utgrävningar i marken inkluderas. Likaså inkluderas utbildningar i kulturvård och 
museivetenskapliga utbildningar.  
 

225a Historia 
225b Arkeologi 
225c Kulturvård, kulturadministration och museivetenskap 
225x Annan utbildning inom historia och arkeologi 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i historiska kulturer t.ex. egyptologi (225a) 
Kulturvetenskapliga utbildningar (225c) 

Hit hör inte 
Konsthistoria (211b) 
Musik-, film-, dans- och teaterhistoria (212c) 
Ekonomisk historia (314z) 
Idé- och lärdomshistoria (226z) 
Litteraturhistoria (223c) 
Religionshistoria (221x) 
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226 Filosofi och logik 

Omfattar utbildningar inriktade mot grunderna för vetande och tänkande samt mänskliga 
värderingar och dess grund. 
 

226z  Filosofi och logik 

Hit hör bl.a. 
Idé- och lärdomshistoria 
Etik 

Hit hör inte 
Religion (221z) 

 

229 Humaniora, övrig eller ospecificerad inriktning 

Omfattar utbildningar inriktade mot humaniora som inte kan klassificeras under någon av 
de övriga inriktningarna inom 22 och som inte kan betraktas som breda utbildningar inom 
området.  
 

229z Humaniora, övrig eller ospecificerad inriktning 

Hit hör inte 
Breda utbildningar inriktade mot humaniora (220z) 

 
 
 
 

3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 
 

31 Samhälls- och beteendevetenskap 
 

310 Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot samhälls- och/eller beteendevetenskap utan 
klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 31. 
 

310a Beteendevetenskap, allmän utbildning 
310b Samhällsvetenskap, allmän utbildning 
310x Annan bred utbildning i samhälls- och beteendevetenskap 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar inriktade mot samhällsplanering (ej fysisk/teknisk) (310b) 
Samhällskunskap (310b) 
Äldre pol mag-utbildning utan klar ämnesinriktning (310b) 

Hit hör inte 
Pedagogik (142z) 
Utbildningar i beteendevetenskap med tyngdpunkt på personaladministration (345c) 
Ospecificerade utbildningar inom samhälls- och beteendevetenskap (319z) 
Bred samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning (010b) 

 

311 Psykologi 

Omfattar utbildningar inriktade mot människors sätt att känna, tänka och handla utifrån 
individernas olikheter, erfarenheter och miljö. 
 

311a Psykologutbildning  
311b Psykologutbildning, inklusive fullgjord praktiktjänstgöring (PTP) 
311c Psykoterapeututbildning 
311x Annan utbildning i psykologi 

Hit hör även 
Utbildningar i samtalsterapi (311x) 
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312 Sociologi, etnologi och kulturgeografi 

Omfattar utbildningar inriktade mot människors beteende i grupper och i relation till 
samhället. Folklivsforskning liksom hur människor organiserar sig och utnyttjar jordens 
resurser ingår. 
 

312a Sociologi 
312b Socialantropologi och etnologi 
312c Kultur- och samhällsgeografi 
312x Annan utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi 

Hit hör bl.a. 
Kriminologi (312a) 
Rättssociologi (312a) 
Mellanösternkunskap (312c) 

Hit hör inte 
Utbildningar i socialt arbete (762_) 
Socionomutbildning (762_) 

 

313 Statsvetenskap 

Omfattar utbildningar inriktade mot politik och samhällsfrågor. Internationella relationer 
ingår, liksom medborgares rättigheter och skyldigheter. 
 

313z Statsvetenskap 

Hit hör bl.a. 
EU-kunskap 
Freds- och konfliktkunskap 

Hit hör inte 
Politisk ekonomi (314z) 
Samhällskunskap (310b) 

 

314 Nationalekonomi och ekonomisk historia 

Omfattar utbildningar inriktade mot hushållning av samhällets resurser, ekonomisk teori 
och beslutsfattande.  
 

314z Nationalekonomi och ekonomisk historia 

Hit hör bl.a. 
Ekonom/Civilekonomutbildning med inriktning mot nationalekonomi 

Hit hör inte 
Utbildningar inriktade mot företagsekonomi (340_) 
Samhällskunskap (310b) 

 

319 Samhälls- och beteendevetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot samhälls- och beteendevetenskap som inte kan 
klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 31 och som inte kan betraktas 
som breda utbildningar inom området.  
 

319z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning 

Hit hör inte 
Breda utbildningar inriktade mot samhälls- och/eller beteendevetenskap (310_) 
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32 Journalistik och information 
 

320 Journalistik och information, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot journalistik och information utan klar 
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 32. 
 

320z Journalistik och information, allmän utbildning 
 

321 Journalistik och medievetenskap 

Omfattar utbildningar inriktade mot journalistik och masskommunikation/information, i 
avseendet formulering och innehåll i meddelanden. Det inkluderar nyhetsrapportering 
liksom att skriva reportage och artiklar etc. av allmänt intresse. 
 

321a Journalistik 
321b Medie- och kommunikationsvetenskap 
321x Annan utbildning inom journalistik och medievetenskap 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i information med avseende på innehåll och kommunikation (321b) 

Hit hör inte 
Utbildningar i informationsvetenskap med inriktning mot hantering av information och 
dokumentering (322b)  
Utbildningar i medieproduktion (213_) 
Utbildningar i grafisk teknik och formgivning (213_) 
Utbildningar i marknadsföring (342z) 

 

322 Biblioteks- och dokumentationsvetenskap 

Omfattar utbildningar inriktade mot hur information hanteras, teoretiskt såväl som 
praktiskt och hur information kan sökas och återanvändas i t.ex. biblioteket. Hur 
informationstekniska hjälpmedel används ingår. 
 

322a Bibliotekarieutbildning/biblioteks-och informationsvetenskap 
322b Dokumentations- och informationsvetenskap 
322x Annan utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i informationsvetenskap med inriktning mot hantering av information och 
dokumentering (322b)  

Hit hör inte 
Utbildningar i information med avseende på innehåll och kommunikation (321b) 

 

329 Journalistik och information, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot journalistik/information som inte kan klassificeras 
under någon av de övriga inriktningarna inom 32 och som inte kan betraktas som breda 
utbildningar inom området.  
 

329z Journalistik och information, övrig eller ospecificerad utbildning 
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34 Företagsekonomi, handel, administration 
 

340 Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot företagsekonomi, handel och administration i 
privata och offentliga organisationer utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga 
inriktningarna inom 34. 
 

340a Ekonomutbildning/företagsekonomi 
340b Handel och administration 
340x Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration 

Hit hör bl.a. 
Gymnasieekonomutbildning (340a) 
Breda utbildningar i företagsekonomi omfattande organisation, finansiering, redovisning, 
marknadsföring m.m. där bredden på utbildningen överväger tyngdpunkten på eventuell 
specialisering (340a) 
Civilekonomutbildning med inriktning mot företagsekonomi (340a) 
Kandidat/magisterexamen i företagsekonomi (340a) 
Breda yrkesinriktade utbildningar inom området handel och administration (340b) 

Hit hör inte 
Utbildningar i nationalekonomi (314z) 
Utbildningar i företagsekonomi, handel och administration där tyngdpunkten ligger på 
någon av de övriga inriktningarna inom 34. 

 

341 Inköp, försäljning och distribution 

Omfattar utbildningar inriktade mot inköp och försäljning av varor och tjänster, inklusive 
lagerhållning, prissättning, försäljningskanaler m.m. Utbildningar mot detaljhandel och 
kassaarbete ingår. 
 

341z Inköp, försäljning och distribution 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar för fastighetsmäklare (341z) 

Hit hör inte 
Utbildningar i marknadsföring och reklam (342z alt. 213d) 
Utbildningar i försäljning av resor (812z) 

 

342 Marknadsföring 

Omfattar utbildningar inriktade mot utbytesprocessen av varor och tjänster mellan 
organisationer/företag och/eller individer och konsumenters beteende och behov. 
Produktutveckling, prissättning, distributionskanaler och marknadskommunikation ingår. 
 

342z Marknadsföring 

Hit hör inte 
Utbildningar i reklam med inriktning på utformning och framställning (213d) 

 

343 Bank, försäkring och finansiering 

Omfattar utbildningar inriktade mot planering, styrning, organisering och kontroll av 
finansiella aktiviteter och tjänster. Kontroll och bevakning av finansiella resurser i 
organisationer, företag och hos individer ingår, liksom tillhandahållandet av finansiella 
tjänster på företags- och individnivå. 
 

343z Bank, försäkring och finansiering 
 

344 Redovisning och beskattning 

Redovisning och beskattning omfattar utbildningar inriktade mot bokföring, granskning 
och kontroll av finansiella transaktioner. 
 

344z Redovisning och beskattning 
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345 Ledning och administration 

Omfattar utbildningar inriktade mot planering, ledarskap och styrning i företag och andra 
organisationer. Utbildningar i ledarskap och administration där även finansiering, 
ekonomi etc. ingår klassificeras här om tyngdpunkten ligger på ledarskap och 
administration. Utbildningar inriktade mot offentlig förvaltning och förvaltningsekonomi 
inkluderas också. 
 

345a Ledarskap, organisation och styrning 
345b Administration och förvaltning 
345c Personaladministration 
345x Annan utbildning i ledning och administration 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i beteendevetenskap om tyngdpunkten ligger på personaladministration 
(345c) 
Utbildningar i arbetsliv (345x) 

Hit hör inte 
Utbildningar i ledarskap avseende egen personlig utveckling (090z) 
Utbildningar i administration avseende kontorsadministration och sekreterartjänster 
(346x) 

 

346 Kontorsservice och sekreterartjänster 

Omfattar utbildningar inriktade mot administrativa rutiner samt allmänna 
kontorsgöromål. Utbildningar för specifika sekreteraruppgifter såsom utbildning för 
läkarsekreterare, advokatsekreterare eller språklig sekreterarutbildning klassificeras här. 
 

346a Läkarsekreterarutbildning 
346x Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster  

Hit hör bl.a. 
Utbildning för receptionister (ej hotell) (346x) 
 
Hit hör inte 
Utbildning i specifika datorprogram (482z) 
Utbildning till hotellreceptionist (811b) 

 

347 Arbetsplatsrelaterad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot organisation och verksamheter på arbetsplatsen. Det 
rör sig företrädesvis om personalutbildningar. 
 

347z Arbetsplatsrelaterad utbildning 

Hit hör bl.a. 
Personalutbildningar relaterade till arbetsplatsen/organisationen och som inte går att 
klassificera inom någon av de övriga ämnesinriktningarna 
Introduktionsutbildningar 
Fackliga utbildningar 
Utbildning i kvalitetsutveckling (TQM) 

Hit hör inte 
Utbildningar relaterade till arbetsplatsen som syftar mer till personlig utveckling än till 
utveckling av arbetsmetoder (090z) 
Personalutbildning som kan klassificeras inom någon av de övriga ämnesinriktningarna. 
T.ex. ska utbildningar i kvalitetssäkring av teknisk karaktär klassificeras inom 52 
Utbildningar i arbetsmiljö och arbetarskydd (862z) 
Utbildningar, företrädesvis på eftergymnasial nivå, inriktade mot arbetsliv i klassificeras 
beroende på sitt huvudsakliga ämnesinnehåll (310_, 312_, 345_) 
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349 Företagsekonomi, handel, administration, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot företagsekonomi, handel och administration som inte 
kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 34 och som inte kan 
betraktas som breda utbildningar inom området.  
 

349z Företagsekonomi, handel, administration, övrig eller ospecificerad utbildning 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i transportekonomi 
Utbildningar i kost- och näringsekonomi med tyngdpunkt på ekonomi 

Hit hör inte 
Breda utbildningar i företagsekonomi (340_) 

 
 

38 Juridik och rättsvetenskap 
 

380 Juridik och rättsvetenskap 

Juridik och rättsvetenskap omfattar utbildningar inriktade mot rättsreglerna och deras 
tillämpning. Det inkluderar även ekonomiskt/samhällsvetenskapliga utbildningar om 
tyngdpunkten ligger på rättsvetenskap. 
 

380a Juristutbildning (juris kand och motsvarande) 
380b Juristutbildning inkl. fullgjord tingsmeritering 
380x Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i affärsrätt (380x) 

Hit hör inte 
Utbildningar i kriminologi (312a) 

 
 
 
 

4 Naturvetenskap, matematik och data 
 

42 Biologi och miljövetenskap 
 

420 Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot biologi och miljövetenskap utan klar 
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 42. 
 

420z Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning 
 

421 Biologi och biokemi 

Omfattar utbildningar inriktade mot levande organismers struktur, fysiologi, ärftlighet, 
reproduktion, utveckling och beteende. Utbildningar inom biologins närbesläktade 
vetenskaper inkluderas liksom utbildningar om kemin hos levande organismer. 
 

421a Biologi 
421b Biokemi, toxikologi, farmakologi, nutrition  
421x Annan utbildning i biologi och miljövetenskap 

Hit hör även 
Näringslära/näringsfysiologi (421b) 

Hit hör inte 
Ekologi (422z) 
Bioteknik (524_) 
Biomedicin (721x) 
Dietistutbildning (726d) 
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422 Miljövetenskap 

Omfattar utbildningar inriktade mot de levande organismerna i relation till varandra och i 
samspel med omvärlden. 
 

422z Miljövetenskap 

Hit hör bl.a. 
Ekologi 
Limnologi 

Hit hör inte 
Biologi (421a) 
Toxikologi (421b) 
Miljövård och miljöskydd (850z) 
Miljöteknik och miljökontroll (851z alt. 581_) 

 

429 Biologi och miljövetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot biologi/miljövetenskap som inte kan klassificeras 
under någon av de övriga inriktningarna inom 42 och som inte kan betraktas som breda 
utbildningar inom området.  
 

429z Biologi och miljövetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 

44 Fysik, kemi och geovetenskap 
 

440 Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot fysik, kemi och geovetenskap utan någon klar 
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 44. 
 

440z Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning 
 

441 Fysik 

Omfattar utbildningar inriktade mot materiens och energins egenskaper och dess 
uppträdande under skilda betingelser. Utbildningar i astronomi och rymdvetenskap 
inkluderas. 
 

441z Fysik 

Hit hör bl.a. 
Astronomi 

Hit hör inte 
Teknisk fysik (520_) 
Sjukhusfysikerutbildning (725e) 
 

442 Kemi 

Omfattar utbildningar inriktade mot grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad 
och egenskaper samt deras reaktioner med varandra. 
 

442z Kemi 

Hit hör bl.a. 
Organisk kemi 

Hit hör inte 
Biokemi (421b) 
Kemiteknik (524_) 
Livsmedelskemi (541x) 
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443 Geovetenskap och naturgeografi 

Omfattar utbildningar inriktade mot jordens, inklusive hydrosfärens och atmosfärens, 
sammansättning, struktur och egenskaper. 
 

443z Geovetenskap och naturgeografi 

Hit hör bl.a. 
Hydrologi 
Meteorologi 
Geologi 
Oceanografi 

Hit hör inte 
Kultur- och samhällsgeografi (312c) 

 

449 Fysik, kemi och geovetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot fysik/kemi/geovetenskap som inte kan klassificeras 
under någon av de övriga inriktningarna inom 34 och som inte kan betraktas som breda 
utbildningar inom området.  
 

449z Fysik, kemi och geovetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 

46 Matematik och övrig naturvetenskap 
 

460 Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning   

Omfattar breda utbildningar inriktade mot matematik, statistik och naturvetenskap utan 
klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 46. 
 

460z Matematik/naturvetenskap, allmän utbildning 

Hit hör inte 
Breda naturvetenskapliga gymnasiala utbildningar (010c) 

 

461 Matematik  

Omfattar utbildningar inriktade mot problemlösning och metodutveckling av abstrakta 
och generella problem. Det inkluderar algebra, aritmetik, geometri, analys och tillämpad 
matematik. 
 

461z Matematik 

Hit hör inte 
Matematisk statistik (462z) 

 

462 Statistik 

Omfattar utbildningar inriktade mot insamling, utvärdering och presentation av data. Det 
inkluderar även sannolikhetslära. 
 

462z Statistik 

Hit hör bl.a. 
Matematisk statistik 

Hit hör inte 
Utbildningar i demografi och befolkningsstudier (312x) 

 

469 Matematik och naturvetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning  

Omfattar utbildningar som till huvuddelen innehåller naturvetenskapliga ämnen men som 
inte går att klassificera under någon av de övriga ämnesinriktningarna inom 42, 44 eller 
46. 
 

469z Matematik/naturvetenskap, övrig eller ospecificerad utbildning  
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48 Data4 
 

480 Data, allmän utbildning 

Omfattar breda datautbildningar utan tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna 
under 48. 
 

480z Data, allmän utbildning 

Hit hör bl.a. 
Breda utbildningar i ADB/informationsteknologi 
 

481 Datavetenskap och systemvetenskap 

Omfattar utbildningar inriktade mot utveckling av datorsystem och informationssystem. 
Det inkluderar bl.a. analys, konstruktion, integration och underhåll av 
programvaruapplikationer. Det inkluderar också utbildningar med inriktning mot metoder 
för matematiska beräkningar. 
 

481a Systemvetenskap och programvaruteknik 
481b Datavetenskap och datalogi 
481x Annan utbildning i datavetenskap och systemvetenskap 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i programmering, systemering och informatik (481a) 
Utbildningar i datavetenskap med matematisk/naturvetenskaplig/teknisk inriktning (481b) 

Hit hör inte 
Tekniska utbildningar som ger kunskap om såväl konstruktion av datorer (‘maskinvara’) 
som programvara (523_) 
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i informationsteknologi, datateknik etc. (523_)  

 

482 Datoranvändning 

Omfattar utbildningar inriktade mot användning av datorer och olika datorprogram och 
applikationer i olika sammanhang. Det rör sig oftast om kortare utbildningar. 
 

482z Datoranvändning 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i kalkyl- och ordbehandlingsprogram 
Utbildningar i internet-användning 
 

 

489 Data, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar datautbildningar som inte kan klassificeras under någon av de övriga 
inriktningarna inom 48 och som inte kan betraktas som breda utbildningar inom området. 
 

489z Data, övrig eller ospecificerad utbildning 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i datasäkerhet 

 
 
 
 

                                                      
4 Datautbildningar som ger kunskap om konstruktion av datorer och program, i första hand 
civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar, skall ingå under 523 Elektronik, datateknik och 
automation 
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5 Teknik och tillverkning 
 

52 Teknik och teknisk industri 
 

520 Teknik och teknisk industri, allmän inriktning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot teknik utan tyngdpunkt på någon av de övriga 
inriktningarna inom 5 ‘Teknik, tillverkning och byggande’.  
 

520a  Civilingenjörsutbildning – generell teknik och teknisk fysik  
520b Ingenjörsutbildning – generell teknik och teknisk fysik 
520x Annan bred utbildning i teknik och teknisk industri 

Hit hör bl.a. 
Teknikprogrammet - om ej inriktat mot någon av övriga inriktningar under 5 (520x) 
Utbildningar benämnda teknik och genus, teknik och samhälle, humanteknologi, 
teknik och social förändring etc. om tyngdpunkten ligger på teknik ur ett brett 
perspektiv (520x) 

Hit hör inte 
Industriell ekonomi/organisation/planering (526_) 
Industriell teknik (521_) 
Materialteknik (54 ) 

 

521 Maskinteknik och verkstadsteknik  

Omfattar utbildningar inriktade mot konstruktion, produktutveckling, produktion, drift 
och underhåll inom det maskintekniska området. Det inkluderar utbildningar med fokus 
på industriell teknik/produktion, mekanisk industri och metallproduktion.  
 

521a Civilingenjörsutbildning – maskinteknik 
521b Ingenjörsteknik – maskinteknik 
521c Industri och verkstadsteknik  
521x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik 

Hit hör bl.a. 
Industriell teknik, t.ex. gymnasieskolans Industriprogram, gren industri (521c) 
Industriella utbildningar med inriktning på produktutveckling och produktdesign 

Hit hör inte 
Grafisk teknik, ej ingenjörsutbildningar (213c) 
Fordons- och farkostteknik  (525_) 
Industriell ekonomi/organisation/miljö  (526_) 
Materialteknik  (54 ) 
 

522 Energi och elektroteknik 

Omfattar tekniska utbildningar inriktade mot energi och elektroteknik. Utbildningar 
inriktade mot utvinning av energi inkluderas, likaså utbildningar inriktade mot 
energiteknik med miljöprofil. Utbildningar inriktade mot utveckling, installation, 
reparation och underhåll av system för elkraftsdistribution, elektriska ledningsnät samt 
elektrisk apparatur ingår också. 
 

522a Civilingenjörsutbildning – energi- och elektroteknik 
522b Ingenjörsutbildning – energi- och elektroteknik 
522c Elektrisk installation och elmekanik 
522d Energi/Drift- och underhåll  
522x Annan utbildning i energi- och elektroteknik 

Hit hör bl.a. 
Breda utbildningar i elektroteknik, t.ex. gymnasieskolans elprogram; gren elteknik (522c)  
Utbildningar i inneklimat, inklusive utbildningar inriktade mot värme, ventilation och 
kylanläggningar (522d) 

Hit hör inte 
Utbildningar med tyngdpunkt på elektronik och elektronikbaserade system (523_) 
VVS-utbildningar med tyngdpunkt på vatten och avlopp (582f) 
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523 Elektronik, datateknik och automation 

Omfattar tekniska utbildningar inriktade mot konstruktion, produktion, reparation och 
underhåll av elektronik och elektronikbaserade system samt av datorer och datorbaserade 
system. Utbildningar inom området styr- och reglerteknik inkluderas. 
 

523a Civilingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och automation 
523b Ingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och automation 
523c Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete 
523d Automation/Styr- och reglerteknik 
523x Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation 

Hit hör även 
Ljudteknik  
Kommunikationsteknik  
Robotteknik och automatisering 

Hit hör inte 
Utbildningar inriktade mot systemering och programvaruteknik (481a) 
Utbildningar inriktade mot datavetenskap (481b)  
Utbildningar i datoranvändning (482z) 
Breda utbildningar i elteknik och elektroteknik (522_) 
 

524 Kemi- och bioteknik 

Omfattar tekniska utbildningar inriktade mot kemiska och biologiska processer. Det 
inkluderar utbildningar med teknisk inriktning som har fokus på kemisk industri och 
processindustri.  
 

524a Civilingenjörsutbildning – kemiteknik och bioteknik 
524b Ingenjörsutbildning – kemiteknik och bioteknik 
524c Laboratorieteknik 
524d Processindustriteknik 
524x Annan utbildning i kemi- och bioteknik 

Hit hör inte 
Biomedicinsk laboratorieteknik (725d) 
Kemi (442z)  
Biokemi (421b) 
Skogs-, trä- och pappersteknik (543_) 
Livsmedelsvetenskap/livsmedelskemi (541_) 

 

525 Fordons- och farkostteknik 

Omfattar utbildningar inriktade mot konstruktion, produktion, utveckling, underhåll och 
reparation av motorfordon, fartyg och flygplan. 
 

525a Civilingenjörsutbildning – fordons- och farkostteknik 
525b Ingenjörsutbildning – fordons- och farkostteknik 
525c Fordonsteknik 
525d Fartygsteknik och flygteknik 
525x Annan utbildning i fordons- och farkostteknik 

Hit hör bl.a. 
Maskintekniker- och sjöingenjörsutbildning (525d) 

Hit hör inte 
Transportutbildningar (840_) 
Utbildningar för tillverkning av icke motordrivna fordon t.ex. cyklar och båtar (521c alt. 
543c) 
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526 Industriell ekonomi och organisation 

Omfattar utbildningar inriktade på industriell teknik i kombination med ekonomi och på 
förmåga att se dessa områden som en helhet. Det inkluderar tekniska utbildningar 
inriktade mot ledarskap/organisation, produktionsutveckling, logistik, materialstyrning 
och kvalitetsteknik.  
 

526a Civilingenjörsutbildning – industriell ekonomi och organisation 
526b Ingenjörsutbildning – industriell ekonomi och organisation 
526x Annan utbildning i industriell ekonomi och organisation  

Hit hör även 
Tekniska utbildningar med inriktning på kvalitetsutveckling 

 

529 Teknik och teknisk industri, övrig eller ospecificerad inriktning 

Omfattar utbildningar med inriktning mot teknik och teknisk industri som inte hör 
hemma under någon av de övriga inriktningarna under 5 ‘Teknik, tillverkning och 
byggande’.  
 

529a Civilingenjörsutbildning – övrig/ospecificerad inriktning  
529b Ingenjörsteknik – övrig/ospecificerad inriktning 
529x Annan utbildning i teknik och teknisk industri  

Hit hör inte 
Utbildningar i samhällsbyggnad och byggnadsteknik (58) 
Utbildningar i materialteknik  (54) 

 
 

54 Material och tillverkning 
 

540 Material och tillverkning, allmän inriktning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot materialteknik och tillverkningsprocesser utan 
klar tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna inom 54.  
 
540a Civilingenjörsutbildning – materialteknik  
540b Ingenjörsteknik – materialteknik 
540x Annan bred utbildning i material och tillverkning 

Hit hör inte 
Utbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på metallurgi (544_) 
Utbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på trä eller papper (543_) 
Utbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på polymera alternativt keramiska 
material  (543_) 

 

541 Tillverkning och hantering av livsmedel 

Omfattar utbildningar inriktade mot såväl produktion och utveckling av 
livsmedelsprodukter som mot hantering av livsmedel vid transporter, försäljning, 
förvaring etc.  
 

541a Civilingenjörsutbildning – livsmedel  
541b Ingenjörsutbildning – livsmedel  
541c Tillverkning/hantering av livsmedel, allmän utbildning 
541d Kött och charkuteri 
541e Bageri och konditori 
541x Annan utbildning i tillverkning/hantering av livsmedel 

Hit hör bl.a. 
Livsmedelsvetenskap (541x) 
Bryggeri och vinproduktion (541x) 

Hit hör inte 
Kockutbildning o.d. (811c) 
Nutrition/näringslära (421b) 
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542 Tillverkning av textilier, konfektion och lädervaror 

Omfattar utbildningar inriktade mot tillverkning av textilier och konfektion samt mot 
tillverkning av skor och andra läderprodukter. Ingenjörsutbildningar inriktade mot 
textilteknologi inkluderas. 
 

542a Civilingenjörsutbildning – textilteknologi 
542b Ingenjörsteknik – textilteknologi 
542c Tillverkning av textilier och konfektion 
542d Sko- och läderarbete 
542x Annan utbildning inom textilier, konfektion och läder 

Hit hör inte 
Modedesign (214a) 
Konsthantverk (215z) 

 

543 Tillverkning av trä-, pappers-, glas/porslin- och plastprodukter 

Omfattar utbildningar inriktade mot tillverkning av produkter i ett specifikt material 
såsom trä, papper, glas, porslin, sten, lera, plast eller gummi. Civilingenjörs- och 
ingenjörsutbildningar i materialteknik med inriktning mot ett specifikt material ingår. 
 
543a Civilingenjörsutbildning – trä, papper, glas/porslin, plast etc. 
543b Ingenjörsteknik – trä, papper, glas/porslin, plast etc. 
543c Trätekniskt arbete 
543d Pappersmasse- och papperstillverkning 
543e Glas- och porslinstillverkning 
543f  Tillverkning av plast- och gummiprodukter 
543x Annan utbildning i tillverkning i specifikt material 

Hit hör bl.a. 
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på trä, 
papper, glas/porslin (keramiska material) alt. plaster (polymera material)  (543a alt. 543b) 

Hit hör inte 
Byggnadssnickeri (582d) 
Utbildningar inriktade mot skogsbruk/skogsteknik (623) 
Bokbinderi och grafisk teknik (213c) 
Konsthantverk (215z) 
Utbildningar inriktade mot metallarbete (521c) 
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på 
metallurgi (544_) 

 

544 Berg- och mineralteknik  

Omfattar utbildningar inriktade mot gruv- och järnbrukshantering. Utbildningar inriktade 
mot metallurgi och mineralteknik inkluderas. 
 

544a Civilingenjörsutbildning – berg- och mineralteknik   
544b Ingenjörsutbildning – berg- och mineralteknik 
544c Gruv- och järnbruksarbete   
544x Annan utbildning i berg- och mineralteknik 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i materialteknik om inriktningen är mot metallurgi/bergsvetenskap (544_) 

Hit hör inte 
Geologi och geovetenskap (443z) 
Utbildningar inriktade mot verkstadsteknik och metallarbete (521c)  

 

549 Material och tillverkning, övrig eller ospecificerad inriktning  

Omfattar utbildningar i material och tillverkning som inte kan klassificeras under någon 
av de övriga inriktningarna inom område 54 ‘Material och tillverkning’ alternativt under 
någon av inriktningarna inom område 52 ‘Teknik och teknisk industri’. 
 

549z Material och tillverkning, övrig eller ospecificerad inriktning 
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58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 
 

580 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän inriktning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot samhällsbyggnad/byggnadsteknik utan 
tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna under 58. Här ingår utbildningar i 
lantmäteri samt i kart- och ritteknik. 
 

580a Civilingenjörsutbildning – bred inriktning mot byggande, bl.a. lantmäteri 
580b Ingenjörsutbildning – bred inriktning mot byggande, bl.a. lantmäteri 
580x Annan bred utbildning inom samhällsbyggande/byggnadsteknik 

Hit hör bl.a. 
Ingenjörsutbildning med inriktning mot GIS (geografiska informationssystem) (580b) 
Utbildningar i kartritning (580x) 

 

581 Samhällsbyggnad och  arkitektur 

Omfattar utbildningar inriktade mot planering och utformning av byggnader, samhällen och 
miljöer, både ur en naturvetenskaplig, en samhällsvetenskaplig och ur en konstnärlig 
synvinkel. Utbildningar inriktade mot samhällsbyggnadsteknik med miljöprofil inkluderas. 

581a Civilingenjörsutbildning – samhällsbyggnad, samhällsmiljö 
581b Ingenjörsutbildning – samhällsbyggnad, samhällsmiljö 
581c Arkitektutbildning 
581d Landskapsarkitekts- och landskapsingenjörsutbildning 
581x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur 

Hit hör bl.a. 
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar med miljöperspektiv om fokus ligger på 
vattenteknik, kretsloppsanpassning, restprodukthantering, miljökontroll etc.   
(581a alt 581b) 

Hit hör inte 
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar med miljöperspektiv om fokus ligger på 
industriell produktion  (521a alt 521b) eller energiteknik  (522a alt 522b) 
Utbildningar i miljöteknik som inte är ingenjörsutbildningar (851z) 
Miljövetenskap, naturvetenskaplig (422z) 

 

582 Byggnadsteknik och anläggningsteknik 

Omfattar utbildningar inriktade mot att konstruera, producera samt underhålla hus och 
alla andra sorters byggobjekt, såsom dammar, hamnar, vägar, järnvägar, reningsverk, 
vatten- och avloppssystem m.m.  
 

582a Civilingenjörsutbildning – byggnadsteknik 
582b Ingenjörsutbildning – byggnadsteknik  
582c Byggnadsarbete, allmän utbildning  
582d Byggnadssnickeri 
582e Måleri 
582f  VVS-utbildning 
582g Betong-, anläggnings- och vägarbete 
582h Murarutbildning 
582i  Plåtslageri    
582x Annan utbildning inom byggnads- och anläggningsteknik 

Hit hör även 
Brandingenjörsutbildning (582b) 
Tekniska utbildningar i fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning (582x) 

Hit hör inte 
Utbildningar i elektrisk installation och inneklimat (522c alt. 522d) 
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589 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, övrig/ospecificerad inriktning 

Omfattar utbildningar med inriktning mot samhällsbyggande och byggnadsteknik som inte 
kan klassificeras under någon av de andra inriktningarna under 58.  
 

589z Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, övrig/ospecificerad inriktning  
 
 
 
 

6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård 
 

62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 
 

620 Lantbruk, trädgård, skog och fiske, allmän utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade på hur människan på olika sätt brukar naturen. Under 
denna rubrik klassificeras utbildningar inom området utan specialisering mot någon av de 
övriga inriktningarna inom 62. 
 

620z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, allmän utbildning 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i markvetenskap  
Breda utbildningar i naturbruk utan inriktning mot lantbruk, skogsbruk eller 
trädgårdsbruk 

 

621 Lantbruk 

Omfattar utbildningar inriktade mot växtproduktion, husdjurshållning, maskinteknik, 
markvetenskap, naturresurshushållning och andra ämnen av betydelse för lantbruksdrift. 
Utbildningar inriktade mot djurvård (friska djur) klassificeras också här. 
 

621a Agronomutbildning 
621b Lantmästarutbildning 
621c Utbildning i lantbruk, allmän 
621d Utbildning i jordbruk/växtodling 
621e Utbildning i djurhållning 
621f  Utbildning i hästhållning/hippologutbildning 
621g Utbildning i djurvård 
621x Annan utbildning inom lantbruk 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar i frukt- och grönsaksodling i livsmedelsproducerande syfte (621d) 

Hit hör inte 
Utbildningar i djursjukvård (640x) 
Utbildningar i vinproduktion (541x) 
Utbildningar i allmän markvetenskap (620z) 
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622 Trädgård 

Omfattar utbildningar inriktade mot odling av trädgårdsväxter såsom grönsaker, frukt, 
bär och prydnadsväxter. Växtförädling och utveckling av produktionsprocessen utifrån 
biologi, teknologi och ekonomi ingår liksom trädgårdsanläggning. 
 

622a Hortonomutbildning 
622b Trädgårdsingenjörs- och trädgårdsteknikerutbildning 
622c Utbildning i trädgårdsbruk 
622x Annan utbildning inom trädgård 

Hit hör bl.a. 
Utbildningar inriktade mot anläggning av stadsparker och trädgårdar (622_) 

Hit hör inte 
Utbildningar inriktade mot växtodling i livsmedelsproducerande syfte, t.ex. spannmål, 
frukt och grönsaker (621d) 
Utbildningar inriktade mot markvetenskap (620z) 
Utbildningar inriktade mot nationalparkers skötsel och förvaltning (852z) 
Utbildningar i landskapsarkitektur (581d) 

 

623  Skog 

Omfattar utbildningar inriktade mot skogsskötsel, skogsbruk och skogsteknik. Även jakt- 
och viltvård ingår.  
 

623a Jägmästar- och skogsvetarutbildning 
623b Skogsmästar-, skogstekniker- och skogsingenjörsutbildning 
623c Utbildning i skogsbruk 
623x Annan utbildning inom skog 

Hit hör inte 
Utbildningar inriktade mot nationalparkers skötsel och förvaltning (852z) 
Träteknik (543_) 

 

624  Fiske och vattenbruk 

Omfattar utbildningar inriktade mot fiske, fiskodling, fiskvård och vattenvård. 
Utbildningar inriktade mot odling av musslor, alger och andra i vattnet förekommande 
djur och växter ingår. 
 

624z Fiske och vattenbruk 

Hit hör inte 
Utbildningar inriktade mot industriell fiskhantering (541x) 
Utbildningar i vattenvård med huvudsaklig inriktning mot ekologi (422z) 

 

629  Lantbruk, trädgård, skog och fiske, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar i naturbruk som inte passar in under någon av de andra 
inriktningarna under 62 och som inte kan betraktas som breda inom området. 
 

629z Lantbruk, trädgård, skog och fiske, övrig eller ospecificerad utbildning 
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64 Djursjukvård 
 

640  Djursjukvård 

Omfattar utbildningar inriktade mot att utveckla teorier och metoder att förebygga 
diagnostisera och behandla sjukdomar och skador hos djur. Även utbildningar inriktade 
mot att assistera veterinärer klassificeras här. 
 

640a Veterinärutbildning 
640x Annan utbildning inom djursjukvård 

Hit hör inte 
Utbildningar i vård av friska djur (621g) 
Utbildningar i djurhållning/hästhållning (621e alt. 621f) 

 
 
 
 

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg 
 

72 Hälso- och sjukvård 
 

720 Hälso- och sjukvård, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inom området hälso- och sjukvård utan specialisering mot 
någon av de övriga inriktningarna inom 72. Även utbildningar inom hälsa och folkhälsa 
klassificeras här. 
 

720z Hälso- och sjukvård, allmän utbildning 

Hit hör bl.a. 
Folkhälsovetenskap 
Hälso- och sjukvårdsutveckling 

Hit hör inte 
Utbildningar i friskvård (813z) 

 

721 Medicin 

Omfattar utbildningar inriktade mot att utveckla teorier och metoder att förebygga, 
diagnostisera och behandla sjukdomar och skador hos människan och att upprätthålla 
hälsa i samhället. I princip omfattar denna inriktning läkarutbildningar, men även studier 
i medicin som inte leder till läkarexamen klassificeras här. Indelningsgrunden för de 
olika specialistkompetenserna grundar sig på Socialstyrelsens specialitetsförteckning från 
1996. 
 

721a Läkarutbildning  
721b Läkarutbildning – inklusive fullgjord allmäntjänstgöring (AT) 
721c Läkarutbildning – specialistkompetens inom kirurgi och övriga opererande 
 specialiteter (inkl. anestesi- och intensivvård) 
721d Läkarutbildning – specialistkompetens inom invärtesmedicin 
721e Läkarutbildning – specialistkompetens inom barnmedicin 
721f  Läkarutbildning – specialistkompetens inom geriatrik 
721g  Läkarutbildning – specialistkompetens inom allmänmedicin 
721h  Läkarutbildning – specialistkompetens inom psykiatri 
721i  Läkarutbildning – specialistkompetens inom radiologi 
721j  Läkarutbildning – specialistkompetens inom kliniska laboratoriespecialiteter 
721k  Läkarutbildning – annan specialistkompetens 
721x  Annan utbildning inom medicin 
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Hit hör även 
Utbildningar i medicin som inte leder till läkarutbildning, t.ex. magisterexamen i 
biomedicin (721x) 

Kommentarer till indelningen efter specialistkompetens 
Barn- och ungdomskirurgi klassificeras som kirurgi (721c) 
Barn- och ungdomspsykiatri klassificeras som psykiatri (721h) 
Barn- och ungdomsradiologi klassificeras som radiologi (721i) 
 

723 Omvårdnad 

Omfattar utbildningar inriktade mot tillhandahållandet av hälso- och sjukvård för sjuka, 
handikappade och äldre och att assistera läkare och andra medicinska experter i 
diagnostisering och behandling av patienter. Tyngdpunkten ligger i omvårdnad under 
sjukdom och rehabilitering. Sjuksköterskeutbildning, äldre undersköterskeutbildning och 
övriga omvårdnadsutbildningar klassificeras här, likaså utbildningar som omfattar både 
hälso- och sjukvård och social omsorg, t.ex. för äldre. 
 

723a  Sjuksköterskeutbildning – grundutbildning  
723b  Sjuksköterskeutbildning – allmän hälso- och sjukvård 
 (inkl. medicinsk/kirurgisk sjukvård och onkologisk omvårdnad) 
723c  Sjuksköterskeutbildning – anestesisjukvård, intensivvård,  
 akut/olycksfallssjukvård och operationssjukvård 
723d  Sjuksköterskeutbildning – barn- och ungdom 
723e  Sjuksköterskeutbildning – geriatrisk vård 
723f  Sjuksköterskeutbildning – psykiatrisk vård 
723g  Sjuksköterskeutbildning – distriktssköterskeverksamhet 
723h  Sjuksköterskeutbildning – barnmorskeverksamhet 
723i Sjuksköterskeutbildning – diagnostisk radiologi och onkologi 
723j  Sjuksköterskeutbildning – annan specialisering 

723m  Annan omvårdnadsutbildning – allmän vård och omsorg 
723n  Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot sjukvård  
723o  Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiatrisk vård 
723p  Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot äldreomsorg 
723q  Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda 
723r  Annan omvårdnadsutbildning – inriktning mot funktionshindrade 
723s  Annan omvårdnadsutbildning – övriga inriktningar 
723x  Annan utbildning inom omvårdnad 

Hit hör bl.a. 
Operationsassistentutbildning (723c) 
Sjuksköterskeutbildning med specialisering mot ambulanssjukvård (723c) 
Oftalmologassistentutbildning och ortoptistutbildning (723j) 

Omvårdnadsprogrammet, inriktning mot allmän omvårdnad (723m) 
Undersköterskeutbildning (äldre) oavsett inriktning (723n) 
Omvårdnadsutbildningar för vård av sjuka barn  (723n) 
Utbildningar för vård av psykiskt utvecklingsstörda i alla åldrar (723q) 
Utbildningar för vård av funktionshindrade i alla åldrar (723r) 
Kandidat- och magisterexamen med fördjupningsämne inom omvårdnad (723x) 

Hit hör inte 
Omvårdnadsprogrammet; inriktning mot tandvård (724d) 
Direktutbildning för röntgensjuksköterskor, röntgenassistentutbildning och 
radioterapiassistentutbildning (725f) 
Audionom/hörselvårdsutbildning (725b) 
Utbildning för barnomsorg (761b) 
Social service- och omsorgsutbildning (762_) 
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724  Tandvård 

Omfattar utbildningar inriktade mot att utveckla teorier och metoder att diagnostisera, 
behandla och förebygga sjukdomar i tänder, munhåla och käke. Det omfattar utbildningar 
inriktade mot tillverkning och reparation av tandproteser och inplantat samt mot 
tandreglering. Även utbildningar inriktade mot att assistera tandläkare klassificeras här, 
liksom utbildningar i mun- och tandhygienisk verksamhet. 
 

724a Tandläkarutbildning 
724b Tandläkarutbildning inkl. specialisering 
724c Tandhygienistutbildning 
724d Tandsköterskeutbildning 
724e Tandteknikerutbildning 
724x Annan utbildning inom tandvård 

Hit hör bl.a. 
Omvårdnadsprogrammet, inriktning mot tandvård (723d) 

 

725  Tekniskt inriktad vårdutbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot en rad olika tekniker/teknologier som används för att 
diagnostisera och behandla sjukdomar och handikapp. 
 

725a Optikerutbildning 
725b Audionomutbildning 
725c Ortopedingenjörsutbildning  
725d Biomedicinsk analytikerutbildning 
725e Sjukhusfysikerutbildning  
725f  Röntgensjuksköterskeutbildning (direktutbildning) 
725x Annan tekniskt inriktad vårdutbildning 

Hit hör bl.a. 
Hörselvårdsassistentutbildning (725b) 
Ortopedteknisk utbildning (725c) 
Laboratorieassistentutbildning inriktad mot medicinsk laboratorieteknik (725d) 
Radiofysikerutbildning (725e) 
Röntgenassistent- och radioterapiassistentutbildning (725f) 
Utbildningar för assisterande personal till övriga inom 725 (725x) 

Hit hör inte 
Allmän laboratorieteknik (524c). Laboratorieteknik där tyngdpunkten lagts mot en 
specifik inriktning (biologi, fysik, kemi etc.) klassificeras under respektive inriktning 
(421, 441, 442 etc.) 
Operationsassistentutbildning (723c) 
Sjuksköterskeutbildning med specialisering mot diagnostisk radioterapi/onkologi (725f) 
Utbildningar i tandteknik (724 e) 

 

726  Terapi, rehabilitering och kostbehandling 

Omfattar utbildningar inriktade mot att återställa hälsa/funktionalitet hos personer med 
tillfällig eller bestående funktionsnedsättning. 
 

726a Sjukgymnastutbildning 
726b Arbetsterapeututbildning 
726c Logopedutbildning 
726d Dietistutbildning 
726x Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling 

Hit hör även 
Naprapatutbildning (726x) 

Hit hör inte 
Psykolog- och psykoterapeututbildning (311_) 
Utbildningar i samtalsterapi (311x) 
Utbildningar i näringslära/näringsfysiologi (421b) 
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727  Farmaci 

Omfattar utbildningar inriktade mot läkemedelshantering och läkemedlens effekter på 
människan. Läkemedelsframställning, teknisk hantering av läkemedel, att ge information 
om läkemedlens användning och effekter m.m. ingår i denna inriktning. 
 

727a Apotekarutbildning 
727b Receptarieutbildning 
727x Annan utbildning inom farmaci 

Hit hör inte 
Utbildningar i farmakologi (421b) 

 

729  Hälso- och sjukvård, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar i hälso- och sjukvård som inte passar in under någon av de andra 
inriktningarna under 72  och som inte kan betraktas som breda inom området. 
 

729z Hälso- och sjukvård, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 

76  Socialt arbete och omsorg 
 

760  Socialt arbete och omsorg, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade på socialt arbete och omsorg utan klar tyngdpunkt 
på någon av de övriga inriktningarna under 76. 
 

760z Socialt arbete och omsorg, allmän utbildning. 

Hit hör bl.a. 
Socialpedagogik 

 

761  Barn och ungdom 

Omfattar utbildningar inriktade på barn och ungdomars aktiviteter och utveckling, såväl i 
omsorgs- som i fritidsverksamheter. Även mer allmänna utbildningar inriktade mot barn- 
och ungdomsvetenskap inkluderas. 
 

761a Barn och ungdom, allmän utbildning 
761b Barnomsorg  
761c Fritidsverksamhet för barn och ungdom 
761x Annan utbildning inom barn och ungdom 

Hit hör bl.a. 
Gymnasial utbildning med inriktning mot barn och ungdom (761_) 
Barn- och ungdomskultur (761a) 
Fritidsledarutbildning (761c) 

Hit hör inte 
Förskollärarutbildning (143 a) 
Fritidspedagogutbildning (143 b) 
Hälso- och sjukvård för barn och ungdom (723_) 
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762  Socialt arbete och vägledning 

Omfattar utbildningar inriktade mot människan och hennes sociala villkor. Inom detta 
område studeras socialt arbete på individ-, familje-, grupp- och samhällsnivå i såväl 
stödjande, behandlande som förebyggande syfte. Att bedriva, leda, samordna och 
utveckla social omsorgsverksamhet i olika former ingår. 
 

762a Social service och omsorg, allmän utbildning 
762b Social omsorgsutbildning, äldre/handikappade 
762c Social omsorgsutbildning, socialpedagogisk behandling 
762d Socionomutbildning 
762e Socionomutbildning, äldre/handikappade 
762f  Socionomutbildning, socialpedagogisk behandling 
762g Studie- och yrkesvägledarutbildning 
762x Annan utbildning inom socialt arbete och vägledning 

Hit hör bl.a. 
Studie- och yrkesvägledarutbildning (762g) 
Gymnasial utbildning med inriktning mot social service och omsorg (762a) 
Ålderdomshemsföreståndarutbildning (762b) 

Hit hör inte 
Utbildningar i sociologi (312a) 
Utbildningar som omfattar både social omsorg och hälso- och sjukvård, t.ex. för äldre 
(723_) 

 

769  Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade på socialt arbete och omsorg som inte passar in under 
någon av de övriga inriktningarna under 76 och som inte kan betraktas som breda inom 
området. 
 

769z Socialt arbete och omsorg, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 
 
 

8 Tjänster 
 

81 Personliga tjänster 
 

810  Personliga tjänster, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot personliga tjänster utan klar tyngdpunkt mot 
någon av de övriga inriktningarna inom 81.  

810z Personliga tjänster, allmän utbildning 
 

811 Hotell, restaurang och storhushåll 

Omfattar utbildningar inriktade mot tillredning och servering av mat och dryck samt 
övrig måltidsservice. Service på hotell och liknande anläggningar ingår. 
 

811a Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning 
811b Utbildning för hotell 
811c Utbildning för restaurang 
811d Utbildning för storhushåll 
811x Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll 

Hit hör inte 
Utbildningar i industriell tillverkning och hantering av livsmedel (541_) 
Utbildning för receptionister (ej hotell) (346z) 
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812 Turism, resor och fritid 

Omfattar utbildningar inriktade mot marknadsföring, försäljning och genomförande av 
resor och turistevenemang samt övriga kultur- och fritidsevenemang. 
 

812z Turism, resor och fritid 

Hit hör bl.a. 
Breda utbildningar inriktade mot turism  
Turismlinjen 
Reseledarutbildning 

Hit hör inte 
Utbildning inriktade mot fritidsverksamhet för barn och ungdom (761c) 
Utbildningar i hotellservice (811b) 
Utbildningar inom transporttjänster (840_) 
 

813  Idrott och friskvård 

Omfattar utbildningar inriktade mot specifika idrotter, såväl utövning som tränarskap. 
Gruppen inkluderar även utbildningar syftande till att stimulera individer till egna aktiva 
insatser i hälsobefrämjande syfte. 
 

813z Idrott och friskvård 

Hit hör bl.a. 
Friskvårdspedagogik 
Idrottskonsulentutbildning 
Idrottsvetenskap 

Hit hör inte 
Idrottslärarutbildning (146l) 
Utbildningar i folkhälsa (720z) 

 

814  Hushållstjänster och lokalvård 

Omfattar utbildningar inriktad mot egen verksamhet i och olika tjänster till hemmet 
såsom hemteknik, klädvård, tvättservice, lokalvård, hushållsekonomi, sotning m.m. 
 

814a Hem- och hushållsvetenskap, allmän utbildning 
814b Utbildning för lokalvård 
814x Annan utbildning inom hushållstjänster och lokalvård 

Hit hör även 
Utbildningar i lokalvård inriktade mot industrin, skolor, sjukhus etc. (814b) 
Skorstensfejarutbildning (814x) 

Hit hör inte 
Utbildningar i fastighetsskötsel (582x) 

 

815  Hår- och skönhetsvård 

Omfattar utbildningar inriktade mot hårvård eller skönhetsvård. 
 

815a Utbildning för hårvård 
815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård 

Hit hör även 
Utbildning för fotvård (815x) 

 

819 Personliga tjänster, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot olika typer av personliga tjänster som inte kan 
klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 81 och som inte kan betraktas 
som breda inom området. 
 

819z Personliga tjänster, övrig eller ospecificerad utbildning  
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84 Transporttjänster 
 

840  Transporttjänster 

Omfattar utbildningar inriktade mot planering, genomförande och ledning av transporter 
till lands till sjöss och i luften samt service i anslutning till desamma. 
 

840a Transporttjänster, allmän utbildning 
840b Utbildning för landtransporter 
840c Utbildning för sjöfart 
840d Utbildning för luftfart 
840e Utbildning för postservice 
840x Annan utbildning inom transporttjänster 

Hit hör bl.a. 
Sjökaptens- och styrmansutbildning (840c) 
Utbildning för flygvärdinna/steward (840d) 
Flygtrafikledarutbildning (840d) 
Pilotutbildning (840d) 

Hit hör inte 
Utbildningar i fordons- och farkostteknik (525_) 
Utbildningar i transportekonomi (349z) 
Maskintekniker- och sjöingenjörsutbildning (525d) 

 
 

85 Miljövård och miljöskydd  5 
 

850  Miljövård och miljöskydd, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot miljövård och miljöskydd utan någon klar 
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 85. 
 

850z Miljövård och miljöskydd, allmän utbildning 

Hit hör bl.a. 
Kandidat-/magisterexamen i miljö- och hälsoskydd 

Hit hör inte 
Miljövetenskap (422z) 
Ekologi (422z) 

 

851  Miljövårdsteknik och miljökontroll 

Omfattar utbildningar inriktade mot processer som minimerar utsläpp och avfall för att 
undvika miljöförstöring. Det inkluderar utbildningar för kontroll av livsmedelshygien, 
vatten, luft, mark etc. 
 

851z  Miljövårdsteknik och miljökontroll 

Hit hör bl.a. 
Utbildning för hälsovårdsinspektörer 
Miljöteknisk yrkesutbildning 

Hit hör inte 
Civilingenjörs/ingenjörsutbildningar i miljöteknik (581a alt. 581b) 

 

                                                      
5 Hit hör inte utbildningar i miljövetenskap (422z) 
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852  Naturvård och djurskydd 

Omfattar utbildningar inriktade mot skydd och vård av naturen med utgångspunkt i 
samspelet mellan levande organismer i sin naturliga miljö. Restaurering och nyskapande 
av skadade eller försvunna naturmiljöer samt skötsel av naturreservat och nationalparker 
ingår, liksom främjande av friluftsliv. 
 

852z Naturvård och djurskydd 

Hit hör inte 
Utbildningar i skogsbruk (623c) 
Utbildningar i trädgårdsbruk (622c) 
Utbildningar i jakt (623x) 
Utbildningar i fiske (624z) 

 

853  Renhållning och avfallshantering 

Omfattar utbildningar inriktade mot renhållning i samhället och olika typer av 
avfallssystem. Utbildningar inriktade mot omhändertagande och återvinning av avfall i 
samhällets olika delar ingår.  
 

853z Renhållning och avfallshantering 

Hit hör inte 
Utbildningar i miljövårdsteknik (851z) 
Civilingenjörs/ingenjörsutbildningar i miljöteknik (581a alt. 581b) 

 

859  Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar miljöutbildningar som inte kan klassificeras under någon av de övriga 
inriktningarna inom 85 och som inte kan betraktas som breda inom området.  
 

859z Miljövård och miljöskydd, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 

86 Säkerhetstjänster 
 

860  Säkerhetstjänster, allmän utbildning 

Omfattar breda utbildningar inriktade mot säkerhetstjänster utan någon klar tyngdpunkt 
mot någon av de övriga inriktningarna inom 86. 
 

860z  Säkerhetstjänster, allmän utbildning 
 

861  Säkerhet i samhället 

Omfattar utbildningar inriktade mot skydd av individer och egendom. 
 

861a Polisutbildning 
861b Utbildning för brandskydd och annan räddningstjänst 
861c Civilförsvarsutbildning 
861x Annan utbildning inom säkerhet i samhället 

Hit hör även 
Utbildning för bevakningstjänster (861x) 

Hit hör inte 
Brandingenjörsutbildning (582b) 
Juridik (380_) 
Kriminologi (312a) 
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862  Arbetsmiljö och arbetarskydd 

Omfattar utbildningar inriktade mot att upptäcka och förebygga brister i den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön, samt att utvärdera och kontrollera densamma. 
 

862z Arbetsmiljö och arbetarskydd 

Hit hör bl.a. 
Ergonomi  
Arbetsvetenskap 

Hit hör inte 
Arbetsrätt (380x) 
Civilingenjörs-/ingenjörsutbildningar inriktade mot industriell ergonomi/arbetsvetenskap/ 
arbetsmiljö (521_) 

 

863  Militär utbildning 

Omfattar utbildningar inriktade mot försvar av samhället i fred, kris och krig.  
 

863a Yrkesofficersutbildning 
863b Reservofficersutbildning 
863c Taktisk utbildning för militärer 
863d Fackutbildning för militärer 
863e Stabsutbildning för militärer 
863f Högre chefsutbildning för militärer 
863x Annan militär utbildning 

Hit hör inte 
Icke militära utbildningar för militär personal (klassificeras under resp. ämnesinriktning) 

 

869  Säkerhetstjänster, övrig eller ospecificerad utbildning 

Omfattar utbildningar i säkerhetstjänster som inte kan klassificeras under någon av de 
övriga inriktningarna inom 86 och som inte kan betraktas som breda inom området.  
 

869z Säkerhetstjänster, övrig eller ospecificerad utbildning 
 
 
 
 

9 Okänd 
 

99 Okänd 
 

999  Okänd 

Omfattar utbildningar där information om utbildningens inriktning inte finns tillgänglig 
 

999z Okänd 
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Alfabetisk lista över ämnen och utbildningsinriktningar 
 
Om _ angivits i inriktningsmodulens fjärde position innebär detta att flera alternativ finns. 
Vilket alternativ som bör väljas framgår av beskrivningarna på sid. 40-70. 
 
 

 

A   
Administrativ databehandling/ADB 480 z 

Affärsjuridik  380 x 

Affärsmannaskap 340 x 

Affärsrätt 380 x 

Affärsutveckling 340 x 

Agronomexamen 621 a 

Ambulanssjukvård 725 x 

Animalieproduktion 621 e 

Anläggningsproduktionsteknik 582 _ 

Antikens kultur och samhällsliv                225 a 

Apotekarutbildning 727 a 

Arabiska 222 x 

Arbetarskydd 862 z 

Arbetsliv 345 x 

Arbetsliv, organisation, personalarbete 345 c 

Arbetslivets socialpsykologi 311 x 

Arbetsmarknadsteknik m personaladministration 345 c 

Arbetsmiljö 862 z 

Arbetsorganisation och arbetspsykologi 345 a 

Arbetsplatsrelaterad utbildning 347 z 

Arbetsterapeututbildning 726 b 

Arbetsterapi 726 _ 

Arbetsutveckling 347 z 

Arbetsvetenskap 862 z 

Argumentationsteknik 090 z 

Arkeologi  225 b 

Arkitektexamen 581 c 

Arkitektur 581 _ 

Arkivering 322 b 

Arkivkunskap 322 b 

Arkivkunskap och dokumenthantering 322 b 

Assyriologi 225 a 

Astronomi                441 z 

Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap 443 z 

Audionomutbildning 725 b 

Automatiseringsteknik 523 _ 

Avfallshantering 853 z 

B   
Bageri och konditori 541 e 

Banktjänster 343 z 

Barn- o ungdomspedagogisk utbildning; fritid 143 b 

Barn- o ungdomspedagogisk utbildning; förskola 143 a 

Barn och fritid 761 a 

Barn och fritid; fritid 761 c 

Barn och fritid; pedagogisk/social verksamhet 761 a 

Barn och ungdom 761 a 

Barn- och ungdomslitteratur 223 c 

Barn och ungdomsvetenskap/-kunskap/-kultur 761 a 

Barnmorskeexamen 723 h 

Barnsköterskeutbildning 761 b 

Basår (naturvetenskapligt/tekniskt) 010 c 

Bearbetningsteknik 521 c 

Bebyggelseantikvarieutbildning 225 c 

Begravningstjänster 814 x 

Beklädnadstekniskt arbete 542 c 

Berg- och mineralteknik 544 _ 

Bergteknik 544 _ 

Beskattning 344 z 

Beteendevetenskap, allmän 310 a 

Bibliotekarieutbildning 322 a 

Biblioteks- och informationsvetenskap 322 a 

Bildlärarutbildning 146 i 

Bildpedagogik 146 x 

Biokemi 421 b 

Biologi 421 a 

Biomedicin / medicinsk vetenskap 721 _ 

Biomedicinsk analytikerutbildning 725 d 

Biomedicinsk laboratorievetenskap 725 _ 

Bioteknik 524 _ 

Bok- och bibliotekshistoria 223 c 

Bokbinderi 213 c 

Bokföring 344 z 

Brandingenjörsutbildning 582 b 

Brandskydd 861 b 

Bulgariska 222 x 

Bygg o anläggningsteknik 582 c 

Bygg o anläggningsteknik; anläggning 582 g 

Bygg o anläggningsteknik; bergteknik 544 c 

Bygg o anläggningsteknik; betongteknik 582 g 

Bygg o anläggningsteknik; byggnadsplåt 582 i 

Bygg o anläggningsteknik; byggnadsträteknik 582 d 

Bygg o anläggningsteknik; gatu/väg/ledningstekn. 582 g 

Bygg o anläggningsteknik; glasmästeriteknik 582 x 

Bygg o anläggningsteknik; golvläggning 582 x 

Bygg o anläggningsteknik; mureri 582 h 

Bygg o anläggningsteknik; måleri 582 e 

Bygg o anläggningsteknik; värme och sanitet 582 f 

Byggnadsmekanik 582 c 

Byggnadsplåtsteknik 582 i 

Byggnadsteknik 582 _ 

Byggnadsteknik; hus o anläggning 582 c 

Byggnadsteknik; husbyggnad 582 c 

Byggnadsteknik; måleri 582 e 

Byggnadsteknik; plåtslageri 582 i 
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Byggnadstekniskt arbete 582 c 

Byggnadsvård 582 x 

Byggnadsvård (kulturvård) 225 c 

C   
Civilförsvarsutbildning 861 c 

Civilingenjörsutb; automatiseringsteknik 523 a 

Civilingenjörsutb; bioteknik 524 a 

Civilingenjörsutb; datateknik 523 a 

Civilingenjörsutb; ekosystemteknik 581 a 

Civilingenjörsutb; elektroteknik 522 a 

Civilingenjörsutb; ergonomisk design/produktion 521 a 

Civilingenjörsutb; farkostteknik 525 a 

Civilingenjörsutb; geoteknologi 544 a 

Civilingenjörsutb; industriell arbetsmiljö 521 a 

Civilingenjörsutb; industriell automatisering 523 a 

Civilingenjörsutb; industriell ekonomi 526 a 

Civilingenjörsutb; industriell elektronik 523 a 

Civilingenjörsutb; industriell kemi 524 a 

Civilingenjörsutb; informationsteknik 523 a 

Civilingenjörsutb; kemiteknik 524 a 

Civilingenjörsutb; kommunikation/transporttekn. 581 a 

Civilingenjörsutb; lantmäteri 580 a 

Civilingenjörsutb; maskinteknik 521 a 

Civilingenjörsutb; materialfysik 540 a 

Civilingenjörsutb; materialteknik (allmän) 540 a 

Civilingenjörsutb; materialvetenskap 540 a 

Civilingenjörsutb; medieteknik 523 a 

Civilingenjörsutb; miljö- och vattenteknik 581 a 

Civilingenjörsutb; molekylär bioteknik 524 a 

Civilingenjörsutb; rymdteknik 529 a 

Civilingenjörsutb; samhällsbyggnad 581 a 

Civilingenjörsutb; teknisk biologi 524 a 

Civilingenjörsutb; teknisk datavetenskap 523 a 

Civilingenjörsutb; teknisk design 521 a 

Civilingenjörsutb; teknisk fysik 520 a 

Civilingenjörsutb; teknisk fysik o elektroteknik 520 a 

Civilingenjörsutb; teknisk naturvet kemi 524 a 

Civilingenjörsutb; träteknik 543 a 

Civilingenjörsutb; vattenkraftsteknik 522 a 

Civilingenjörsutb; väg och vatten 582 a 

Civilrätt 380 x 

D   
Dans 212 b 

Danska 222 x 

Danspedagogik 146 x 

Danspedagogutbildning 146 j 

Data och systemvetenskap 481 a 

Data, allmänt 480 z 

Datakommunikation; teknisk 523 _ 

Datalingvistik 222 a 

Datalogi/Numerisk analys 481 b 

Datanätteknik 523 _ 

Datasäkerhet 489 z 

Datateknik 523 _ 

Datavetenskap (matematisk/teknisk) 481 b 

Datavetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning 481 a 

Datoranvändning 482 z 

Datorkommunikation 481 x 

Datorstödd maskinkonstruktion 521 _ 

Datorsystemteknik 523 _ 

Datorteknik 523 _ 

Demografi                  312 x 

Design och formgivning 214 x 

Diakonutbildning 221 b 

Didaktik 142 z 

Dietetik 726 _ 

Dietistutbildning 726 d 

Distribitions- och kontorsutbildning; distribution 341 z 

Distributions- och kontorsutbildning; kontor 346 x 

Djurhållning 621 e 

Djursjukvård 640 x 

Djurskydd 852 z 

Djurvård 621 g 

Dokumentation 322 b 

Drama/teater/film 212 b 

Dramapedagogutbildning 146 j 

Dramatik/dramaturgi 212 b 

Drift- och underhållsteknisk utbildning 522 d 

Driftteknikerutbildning 522 d 

E   
Egyptologi 225 a 

Ekologi 422 z 

Ekologi och miljövård 422 z 

Ekonomisk geografi 312 c 

Ekonomisk historia 314 z 

Ekonomisk linje (gymnasiet) 340 a 

Ekonomutbildning 340 a 

Ekoteknik 851 z 

El- o teletekniskt arbete; industriell automation 523 d 

El- o teletekniskt arbete; industriell elektronik 523 c 

El- o teletekniskt arbete; styr- och reglermekanik 523 d 

El- o teletekniskt arbete; telemontörer/reparatörer 523 c 

El- teleteknisk utb. för elektriker/elinstallation 522 c 

Elektronik 523 _ 

Elektroteknik 522 _ 

Elkraftsteknik 522 _ 

Elsäkerhet 522 x 

El-tekniskt arbete 522 c 

El-tekniskt arbete; automation 523 d 

El-tekniskt arbete; datorteknik 523 c 

El-tekniskt arbete; elektronik 523 c 

El-tekniskt arbete; installation 522 c 

Energi; drift- och underhållsteknik 522 d 

Energi; kyl- och värmepumpsteknik  522 d 

Energiteknik 522 _ 

Energitekniskt arbete 522 d 

Energitekniskt arbete; fartygsteknik/sjöfartsteknik 525 d 

Energitekniskt arbete; VVS (vatten och avlopp) 582 f 
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Energitekniskt arbete; VVS (värme/ventilation) 522 d 

Engelska 222 b 

Entreprenörsutbildning 340 x 

Ergonomi 862 z 

Estetik 211 b 

Estetisk utbildning 210 z 

Estetisk utbildning; bild/konst och formgivning 211 a 

Estetisk utbildning; dans, teater  212 b 

Estetisk utbildning; konst och formgivning 211 a 

Estetisk utbildning; musik 212 a 

Estniska 222 x 

Etik 226 z 

Etnologi 312 b 

EU-kunskap 313 z 

Experimentell mekanik 521 _ 

Exportutbildning 341 z 

F   
Facklig kurs 347 z 

Facköversättning 222 x 

Farkostteknik 525 _ 

Farmaceutisk biovetenskap 421 b 

Farmaceutisk kemi 421 b 

Farmaci 727 _ 

Farmakologi 421 b 

Fastighetsförvaltning 582 _ 

Fastighetsmäklarutbildning 341 z 

Fastighetsteknik 582 _ 

Filmproduktion 213 b 

Filmvetenskap 212 c 

Filmvetenskap/filmhistoria 212 c 

Filosofi  226 z 

Finansiell ekonomi 343 z 

Finansiering 343 z 

Finmekanik 521 c 

Finska 222 x 

Finsk-ugriska språk 222 x 

Fiske 624 z 

Fiskodling 624 z 

Floristutbildning 215 z 

Flyglärarutbildning 146 x 

Flygteknik 525 _ 

Flygvärdinneutbildning 840 d 

Flyktingfrågor 312 x 

Folkhälsovetenskap 720 z 

Folkhögskollärarutbildning; estetiska ämnen 146 _ 

Folkhögskollärarutbildning; teoretiska ämnen 145 _ 

Folkskollärarutbildning 144 a 

Fonetik 222 a 

Fordonstekniskt arbete  525 c 

Fordonstekniskt arbete; flygteknik 525 d 

Fordonstekniskt arbete; karosseri 525 c 

Fordonstekniskt arbete; maskin o lastbil 525 c 

Fordonstekniskt arbete; personbilsteknik 525 c 

Fordonstekniskt arbete; reservdelsteknik 525 x 

Fordonstekniskt arbete; transport 840 a 

Formgivning 214 x 

Fotografi 213 d 

Fotomodellutbildning 212 x 

Fotvårdsterapeututbildning 815 x 

Franska 222 d 

Freds- och konfliktforskning/-kunskap 313 z 

Friskvård 813 z 

Friskvårdspedagogik 813 z 

Frisörutbildning 815 a 

Fritidsledarutbildning 761 c 

Fritidspedagogutbildning 143 b 

Fysik 441 z 

Fysikdidaktik 145 x 

Fysisk planering 581 _ 

Företagande 340 x 

Företagsekonomi 340 a 

Förhandlingsteknik 347 z 

Förskollärarutbildning 143 a 

Försäkringstjänster 343 z 

Förvaltning 345 b 

Förvaltningsekonomi 345 b 

G   
Gastronomi 811 c 

Genus och teknik 520 x 

Geofysik 443 z 

Geografi 443 z 

Geografisk informationsteknik 580 _ 

Geologi 443 z 

Geoteknik 544 _ 

Geovetenskap 443 z 

Geovetenskap/naturgeografi 443 z 

Glas (konsthantverk) 215 z 

Glas- och porslin 543 e 

Glas; industriell tillverkning 543 e 

Grafisk design 213 d 

Grafisk teknik 213 c 

Grafisk utbildning; bokbinderi 213 c 

Grafisk utbildning; tryckning  213 c 

Grekiska                222 x 

Grundskoleutbildning 010 a 

Grundskollärarutbildning 1-7, allmän inriktning 144 a 

Grundskollärarutbildning 1-7, ma/no-ämnen 144 b 

Grundskollärarutbildning 1-7, sv/so-ämnen 144 c 

Grundskollärarutbildning 4-9 145 _ 

Guldsmide 215 z 

Gummi, tillverkning 543 f 

Gymnasielärarutbildning; allmänna ämnen 145 _ 

Gymnasielärarutbildning; yrkesämnen 146 _ 

H   
Handel 341 z 

Handel o administration; handel och service 341 z 

Handel o administration; turism och resor 812 z 

Handel och administration 340 b 
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Handel och kontor 340 b 

Handelsgymnasium 340 a 

Handelsrätt 380 x 

Handikappvetenskap 319 z 

Hantverksutbildning (konst-) 215 z 

Hebreiska         222 x 

Hemkunskap 814 a 

Hemspråk/modersmål 223 b 

Hemspråkslärarutbildning 149 b 

Hippologutbildning 621 f 

Historia 225 a 

Historisk osteologi (tidigare osteologi) 225 a 

Hortonomexamen 622 a 

Hotell 811 b 

Hotell o restaurangutbildning; storhushåll 811 d 

Hotell och restaurang 811 a 

Hotell och restaurangutbildning; hotell 811 b 

Hotell och restaurangutbildning; restaurang 811 c 

Humanbiologi 421 a 

Humanekologi 422 z 

Humanistisk linje (gymnasiet) 010 b 

Humanteknologi 520 x 

Hushållslärarutbildning 146 m 

Hushållsvetenskap 814 a 

Hydraulik 521 − 

Hydrologi 443 z 

Hårvård 815 a 

Hälsa och samhälle 720 z 

Hälso- och sjukvårdsadministration 345 b 

Hälso- och sjukvårdsutveckling 720 z 

Hälsoadministration 345 b 

Hälsoekonomi (samhälls-) 314 z 

Hälsopedagogik     720 z 

Högskoleingenjörsutb; automatisering 523 b 

Högskoleingenjörsutb; berg- o anläggningsteknik 544 b 

Högskoleingenjörsutb; bioteknik 524 b 

Högskoleingenjörsutb; byggteknik 582 b 

Högskoleingenjörsutb; CAD/CAM 520 b 

Högskoleingenjörsutb; datakommunikation 523 b 

Högskoleingenjörsutb; datavetenskap 523 b 

Högskoleingenjörsutb; datorteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; design 521 b 

Högskoleingenjörsutb; drift 522 b 

Högskoleingenjörsutb; driftteknik 522 b 

Högskoleingenjörsutb; ekonomi 526 b 

Högskoleingenjörsutb; elektronik/elektroteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; elektronik/systemteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; elektroteknik och ekonomi 522 b 

Högskoleingenjörsutb; elkraftteknik 522 b 

Högskoleingenjörsutb; energiteknik 522 b 

Högskoleingenjörsutb; export 529 b 

Högskoleingenjörsutb; fastighetsförvaltning 582 b 

Högskoleingenjörsutb; flygteknik 525 b 

Högskoleingenjörsutb; fysisk planering 581 b 

Högskoleingenjörsutb; företag/konstr.teknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; företag/prod.teknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; företagsingenjör 526 b 

Högskoleingenjörsutb; geogr. info.system 580 b 

Högskoleingenjörsutb; grafisk teknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; hydralik/styrsystem 523 b 

Högskoleingenjörsutb; industriell design 521 b 

Högskoleingenjörsutb; industriell ekonomi 526 b 

Högskoleingenjörsutb; IT och affärssystem 526 b 

Högskoleingenjörsutb; kart- och mätteknik 580 b 

Högskoleingenjörsutb; kemi 524 b 

Högskoleingenjörsutb; kvalitetsutveckling/-teknik 526 b 

Högskoleingenjörsutb; ljudteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; maskinteknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; materialteknik  (allmän) 540 b 

Högskoleingenjörsutb; medicinteknik 529 b 

Högskoleingenjörsutb; medieteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; mekatronik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; metallurgi / materialteknik 544 b 

Högskoleingenjörsutb; miljöteknik 581 b 

Högskoleingenjörsutb; naturvård 581 b 

Högskoleingenjörsutb; ortoped 725 c 

Högskoleingenjörsutb; produktion 521 b 

Högskoleingenjörsutb; programvaruteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; rymdteknik 529 b 

Högskoleingenjörsutb; skogsindustri 543 b 

Högskoleingenjörsutb; teknik 520 b 

Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik 520 b 

Högskoleingenjörsutb; teleteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; träteknik 543 b 

Högskoleingenjörsutb; underhåll 522 b 

Högskoleingenjörsutb; VVS-teknik 582 b 

Hörselvård 725 _ 

Hörselvårdsassistentutbildning 725 b 

I   
Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria 226 z 

Idrott 813 z 

Idrotts- och/eller friskvårdspedagogik 813 z 

Idrottskonsulentutbildning 813 z 

Idrottslärarutbildning 146 l 

Idrottspsykologi 311 x 

Idrottsvetenskap 813 z 

Illustration 213 d 

Indologi 222 x 

Indonesiska 222 x 

Industriarbete 521 c 

Industridesign 214 c 

Industriell arbetsmiljö (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell design (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell ekonomi  (teknisk utb.) 526 _ 

Industriell elektronik 523 _ 

Industriell ergonomi (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell kemi 524 _ 

Industriell logistik  (teknisk utb.) 526 _ 

Industriell marknadsföring    342 z 
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Industriell organisation    345 a 

Industriell organisation och ekonomi  (teknisk utb.) 526 _ 

Industriell produktionsmiljö (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell teknik 521 _ 

Industriell teknik; bearbetning plåt 521 c 

Industriell teknik; bearbetningsteknik 521 c 

Industriell teknik; elmekanik 522 c 

Industriell teknik; underhållsteknik 522 d 

Industriell teknik; verktygsteknik 521 c 

Industriteknik; textil och konfektion 542 c 

Industritekniskt arbete; processteknik 524 d 

Industritekniskt arbete; trä 543 c 

Informatik (informations- och medievetenskap) 321 b 

Informatik (informationssystem) 481 a 

Informatik och systemvetenskap 481 a 

Informations- och dokumentationsvetenskap 322 b 

Informationsbehandling 480 z 

Informationsbehandling/TDB 481 b 

Informationsdesign 213 d 

Informationsteknologi 480 z 

Informationsteknologi;  datateknik 523 _ 

Inneklimat 522 _ 

Inredningsarkitektur 214 b 

Instrumentmakarutbildning 215 z 

International Baccalaureate (gymnasielinje) 010 b 

Internationell ekonomutbildning 340 a 

Internationell hälsa 720 z 

Internationell migration och etniska relationer 312 x 

Internationella arbetslivsstudier 345 x 

Internationella relationer 313 z 

Internationellt företagande 340 x 

Iranska språk 222 x 

Islamologi 221 x 

Italienska 222 x 

IT-kunskap 480 z 

J   
Japanska                222 x 

Jordbruk/växtodling 621 d 

Jordbruksekonomi 621 x 

Jordbruksteknik 621 _ 

Journalistik 321 a 

Judaistik          221 x 

Juridik 380 _ 

Juris kand-utbildning 380 a 

Juristutbildning 380 a 

Juristutbildning inkl. fullgjord tingsmeritering 380 b 

Jägmästarutbildning 623 a 

Jämförande indoeuropeisk språkforskning              222 x 

Jämställdhet 319 z 

K   
Kart- och mätningsteknik 580 _ 

Keltiska språk   222 x 

Kemi 442 z 

Kemisk apparatteknik 524 _ 

Kemisk teknologi 524 _ 

Kemiteknik 524 _ 

Keramik 215 z 

Keramik, industriell tillverkning 543 e 

Kinesiska 222 x 

Kiropraktorutbildning 726 x 

Klinisk medicin 721 _ 

Klinisk odontologi 724 _ 

Kognitionsvetenskap 311 x 

Kognitiv psykologi 311 x 

Kommunikation; data-, tele- 523 _ 

Kommunikation; mass- 321 b 

Kommunikation; social 312 x 

Kommunikation; transport 840 _ 

Kommunikationsvetenskap 321 b 

Konfektion 542 c 

Konfektionsdesign 214 a 

Konst 211 a 

Konst- och bildvetenskap 211 b 

Konsthantverk 215 z 

Konsthistoria 211 b 

Konstnärlig högskoleutbildning; dans 212 b 

Konstnärlig högskoleutbildning; design 214 x 

Konstnärlig högskoleutbildning; konst 211 a 

Konstnärlig högskoleutbildning; musik 212 a 

Konstnärlig högskoleutbildning; scen o medier 212 b 

Konstruktionsteknik 582 _ 

Konstvetenskap 211 b 

Konsumtion 814 a 

Kontor 346 x 

Koreanska 222 x 

Koreografi 212 b 

Kostekonomi 349 z 

Kostterapi 726 _ 

Kostvetenskap 421 b 

Kriminologi 312 a 

Kroatiska och Serbiska 222 x 

Kultur- och naturmiljötolkning 312 c 

Kulturadministration 225 c 

Kulturantropologi 312 b 

Kulturgeografi 312 c 

Kulturgeografi/ekonomisk geografi 312 c 

Kulturpedagogik               225 c 

Kulturvetenskap 225 c 

Kulturvård 225 c 

Kundrelationer 341 z 

Kurdiska 222 x 

Kvalitet inom företaget 347 z 

Kvalitetsteknik 526 _ 

Kvalitetsutveckling/kvalitet 526 x 

Kvinnostudier 319 z 

Kyl- och värmepumpsteknik 522 d 

Kött och charkuteri 541 d 
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L   
Laboratorieassistentutbildning 725 d 

Laboratorieteknik (allmän) 524 c 

Landskapsarkitektutbildning 581 d 

Landskapsingenjörsutbildning 581 d 

Landskapsplanering 581 _ 

Lantbruk; allmän 621 c 

Lantmästarutbildning 621 b 

Lantmäteriteknik 580 _ 

Latin 222 x 

Layout 213 d 

Ledarskap 345 a 

Ledarskap och organisation 345 a 

Lettiska 222 x 

Lingvistik  222 a 

Litteraturhistoria 223 c 

Litteraturvetenskap 223 c 

Livsmedelsförsäljning 541 x 

Livsmedelskemi 541 x 

Livsmedelsproduktion 541 _ 

Livsmedelsteknik; allmän 541 c 

Livsmedelsteknik; bageri och konditori 541 e 

Livsmedelsteknik; bryggeri 541 x 

Livsmedelsteknik; kött och charkuteri 541 d 

Livsmedelsteknik; livsmedelsprocess 541 c 

Livsmedelsteknik; livsmedelsproduktion 541 c 

Livsmedelsteknik; restaurang 811 c 

Livsmedelsteknik; servering 811 c 

Livsmedelsteknik; sjöintendentur 811 c 

Livsmedelsteknik; storhushåll 811 d 

Livsmedelsteknologi 541 _ 

Livsmedelsvetenskap 541 x 

Ljudteknik  523 _ 

Logik 226 z 

Logistik; företagsinriktad 345 a 

Logistik; transportinriktad 840 _ 

Logopedi 726 _ 

Logopedutbildning 726 c 

Lokalvård 814 b 

Lågstadielärarutbildning 144 a 

Läkarsekreterarutbildning 346 a 

Läkarutbildning 721 a 

Läkarutbildning inkl fullgjord AT-tjänstgöring 721 b 

Läkarutbildning, kliniska laboratoriespecialiteter 721 j 

Läkarutbildning, spec allergisjukdomar 721 d 

Läkarutbildning, spec allmänmedicin 721 g 

Läkarutbildning, spec anestesi och intensivvård 721 c 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsallergologi 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomskardiologi 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomskirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsmedicin 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsneurologi 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomspsykiatri 721 h 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsradiologi 721 i 

Läkarutbildning, spec endokrinologi/diabetologi 721 d 

Läkarutbildning, spec företagshälsovård 721 k 

Läkarutbildning, spec geriatrik 721 f 

Läkarutbildning, spec gynekologisk onkologi 721 c 

Läkarutbildning, spec handkirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec hematologi 721 d 

Läkarutbildning, spec hud- o könssjukdomar 721 k 

Läkarutbildning, spec infektionssjukdomar 721 k 

Läkarutbildning, spec internmedicin 721 d 

Läkarutbildning, spec kardiologi 721 d 

Läkarutbildning, spec kirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec klinisk näringslära 721 k 

Läkarutbildning, spec lungsjukdomar 721 d 

Läkarutbildning, spec medicinsk gastroenterologi 721 d 

Läkarutbildning, spec medicinsk radiologi 721 i 

Läkarutbildning, spec medicinska njursjukdomar 721 d 

Läkarutbildning, spec neonatologi 721 e 

Läkarutbildning, spec neurokirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec neurologi 721 k 

Läkarutbildning, spec neuroradilogi 721 i 

Läkarutbildning, spec nukleärmedicin 721 k 

Läkarutbildning, spec obstetrik och gynekologi 721 c 

Läkarutbildning, spec onkologi 721 k 

Läkarutbildning, spec ortopedi 721 c 

Läkarutbildning, spec plastikkirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec psykiatri 721 h 

Läkarutbildning, spec rehabiliteringsmedicin 721 k 

Läkarutbildning, spec reumatologi 721 d 

Läkarutbildning, spec rättspsykiatri 721 h 

Läkarutbildning, spec röst- o talrubbningar 721 c 

Läkarutbildning, spec skolhälsovård 721 k 

Läkarutbildning, spec smärtlindring 721 k 

Läkarutbildning, spec socialmedicin 721 k 

Läkarutbildning, spec thoraxkirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec urologi 721 c 

Läkarutbildning, spec yrkes- och miljömedicin 721 d 

Läkarutbildning, spec ögonsjukdomar 721 c 

Läkarutbildning, spec öron-, näs-, halssjukdomar 721 c 

Läkemedelsteknik 524 _ 

Lärarutbildning; förskola och fritidsverksamhet 143 _ 

Lärarutbildning; grundskolans lägre åldrar 144 _ 

Lärarutbildning; praktiskt/estetiskt ämne 146 _ 

Lärarutbildning; yrkesämne 146 _ 

Lärarutbildning; ämneslärare 145 _ 

Läs och skrivinlärning för vuxna 080 z 

M   
Marin biologi 421 a 

Marin geologi 443 z 

Marknadsföring 342 z 

Markvetenskap 620 z 

Maskinelement 521 _ 

Maskinteknik 521 _ 

Maskinteknikerutbildning (sjöfart) 525 d 

Massageutbildning; rehabiliterande 726 x 
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Massageutbildning; skönhetsvård/välbefinnande 815 _ 

Matematik/tillämpad matematik                 461 z 

Matematikdidaktik 145 x 

Matematisk statistik 462 z 

Materialfysik 540 _ 

Materialteknik, allmän 540 _ 

Materialteknik; keramiska och polymera material 543 _ 

Materialteknik; metallurgi 544 _ 

Materialteknik; textila material 542 _ 

Materialteknik; trä och papper 543 _ 

Medeltidsarkeologi                   225 b 

Medicin 721 _ 

Medicinsk biologi 421 a 

Medicinsk rehabilitering 726 _ 

Medicinteknik; ej vårdinriktad  utbildning   529 _ 

Medicinteknik; vårdinriktad utbildning 725 _ 

Medie- o kommunikationsvetenskap 321 b 

Medieproduktion 213 a 

Medieprogrammet 213 a 

Medier 212 b 

Medieteknik; ingenjörsutbildning 523 _ 

Medieutbildning; information och reklam 213 d 

Medieutbildning; tryckmedia / tryckteknik 213 c 

Mekanik 521 c 

Mekatronik 521 _ 

Mellanstadielärarutbildning 144 a 

Mellanösternkunskap 312 c 

Metallkonst 211 a 

Metallurgi 544 _ 

Meteorologi 443 z 

Mikrodatorteknik 523 _ 

Militär utbildning 863 x 

Miljö- och hälsoskydd 850 z 

Miljökontroll 851 z 

Miljöteknik 851 z 

Miljöteknik, samhälls-   (civilingenjörs- o ingenjörsutb.)  581 _ 

Miljövetenskap 422 z 

Miljövård 850 z 

Miljövårdsteknik 851 z 

Mineralteknik 544 _ 

Missionärsutbildning 221 b 

Modedesign 214 a 

Modersmål/hemspråk 223 b 

Molekylärbiologi 421 a 

Motivation i arbetslivet 347 z 

Multimedia 213 x 

Museologi/museivetenskap 225 c 

Musik 212 a 

Musikdramatisk scenframställning 212 a 

Musikhistoria 212 c 

Musiklinjen 212 a 

Musiklärarutbildning 146 h 

Musikpedagogik 146 x 

Musikvetenskap/musikhistoria 212 c 

Måleriteknisk utbildning 582 e 

Möbelsnickeri 543 c 

Mötesteknik 347 z 

N   
Naprapatutbildning 726 x 

Nationalekonomi                                          314 z 

Naturbruk, allmän 620 z 

Naturbruk; djurvård 621 g 

Naturbruk; fiske och vattenbruk 624 z 

Naturbruk; hästhållning 621 f 

Naturbruk; jordbruk  621 d 

Naturbruk; lantbruk 621 c 

Naturbruk; skogsbruk 623 c 

Naturbruk; trädgård 622 c 

Naturgeografi 443 z 

Naturvetenskaplig linje (gymnasiet) 010 c 

Naturvetenskapligt program (gymnasiet) 010 c 

Naturvård 852 z 

Nederländska 222 x 

Nordiska språk  223 a 

Nusvenska 223 a 

Nutrition 421 b 

Nygrekiska 222 x 

O   
Oceanografi 443 z 

Odontologi 724 _ 

Odontologisk profylaktik 724 _ 

Offentlig administration 345 b 

Offentlig rätt 380 x 

Officersutbildning (reserv-) 863 b 

Officersutbildning (yrkes-) 863 a 

Oftalmologassistentutbildning 723 j 

Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 723 x 

Omvårdnad; (hälso- och) sjukvård 723 n 

Omvårdnad; allmän vård och omsorg 723 m 

Omvårdnad; funktionshindrade 723 r 

Omvårdnad; psykiatri 723 o 

Omvårdnad; psykiskt utvecklingsstörda 723 q 

Omvårdnad; social service 762 a 

Omvårdnad; tandvård 724 d 

Omvårdnad; äldreomsorg 723 p 

Oorganisk kemi 442 z 

Operationsassistentutbildning 723 c 

Optikerutbildning 725 a 

Optimeringslära                  461 z 

Organisation 345 a 

Organisationspsykologi 311 x 

Organisk kemi 442 z 

Organistutbildning 212 a 

Organistutbildning 212 a 

Ortopedingenjörsutbildning 725 c 

Ortoptistutbildning 723 j 

P   
Pappersteknik 543 _ 

Papperstillverkning 543 d 
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Pastorsutbildning 221 b 

Pedagogik 142 z 

Persiska 222 x 

Personaladministration 345 c 

Personlig utveckling 090 z 

Pilotutbildning 840 d 

Plaster, tillverkning 543 f 

Plåt- och svetsmekanikerutbildning 521 c 

Pol mag-utbildning (utan klar ämnesinriktning) 310 b 

Polisutbildning 861 a 

Politologi 313 z 

Polska 222 x 

Polymerteknik 543 _ 

Porslinstillverkning 543 e 

Portugisiska 222 x 

Postservice 840 e 

Praktisk filosofi 226 z 

Preklinisk medicin 721 _ 

Presentationsteknik 090 z 

Pressvetenskap 321 b 

Processmetallurgi 544 _ 

Processtekniskt arbete 524 d 

Produktdesign  214 c 

Produktdesign (teknisk) 521 _ 

Produktionsteknik (allmän) 521 c 

Produktutveckling och innovationsledning 521 _ 

Programmering 481 a 

Programvaruteknik 481 a 

Projektledning 345 a 

Prästutbildning 221 a 

Psykologi 311 _ 

Psykologutbildning 311 a 

Psykologutbildning inkl. PTP-tjänst 311 b 

Psykoterapeututbildning 311 c 

Psykoterapi 311 _ 

R   
Radiofysikerutbildning 725 e 

Radioterapiassistentutbildning 725 f 

Realskoleutbildning 010 a 

Receptarieutbildning 727 b 

Receptionist; allmän 346 x 

Receptionist; hotell 811 b 

Redovisning 344 z 

Regi 212 b 

Regional utveckling och planering 349 z 

Reglerteknik 523 d 

Rehabiliteringsteknik 726 _ 

Religionshistoria 221 x 

Religionsvetenskap/religionskunskap 221 x 

Renhållning 853 z 

Resor 812 z 

Restaurang; hotell 811 b 

Restaurang; servering 811 c 

Restaurang; sjöintendentur 811 c 

Restaurang; storhushåll 811 d 

Restaurangutbildning 811 c 

Restproduktteknik 581 _ 

Retorik 222 a 

Revision 344 z 

Robotik och automation 523 _ 

Rumänska 222 x 

Rymdteknik 529 _ 

Ryska 222 f 

Rättssociologi                  312 a 

Rättsvetenskap 380 x 

Röntgenassistentutbildning 725 f 

Röntgensjuksköterskeutbildning (direktutbildning) 725 f 

S   
Samarbetsträning 090 z 

Samhällsbyggnadsteknik 581 _ 

Samhällsgeografi 312 c 

Samhällskunskap 310 b 

Samhällsvetenskaplig linje (gymnasiet) 010 b 

Samhällsvetenskapligt program (gymnasiet) 010 b 

Samiska (modersmål) 223 b 

Sammanhållet teknikområde 520 x 

Sanskrit med jämförande språkforskning 222 x 

Scenframställning 212 b 

Sekreterarutbildning 346 x 

Semitiska språk 222 x 

Serbiska 222 x 

Signalbehandling 523 _ 

Silversmide 215 z 

Sjukgymnastik 726 _ 

Sjukgymnastutbildning 726 a 

Sjukhusfysikerutbildning 725 e 

Sjuksköterskeutbildning 723 a 

Sjuksköterskeutbildning, akut o olycksfallsvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, allmän hälso- o sjukvård 723 b 

Sjuksköterskeutbildning, ambulanssjukvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, anestesi- o intensivvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, barnmorskeverksamhet 723 h 

Sjuksköterskeutbildning, diagnostisk radiologi 723 i 

Sjuksköterskeutbildning, distriktssköterska 723 g 

Sjuksköterskeutbildning, geriatrisk vård 723 e 

Sjuksköterskeutbildning, medicin och kirurgi 723 b 

Sjuksköterskeutbildning, obstetrik o gynekologi 723 h 

Sjuksköterskeutbildning, omvårdnad barn o ungd. 723 d 

Sjuksköterskeutbildning, onkologi 723 i 

Sjuksköterskeutbildning, onkologisk omvårdnad 723 b 

Sjuksköterskeutbildning, operationssjukvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård 723 f 

Sjuksköterskeutbildning, ögonsjukvård 723 j 

Sjuksköterskeutbildning, öppen hälso- o sjukvård 723 g 

Sjöingenjörsutbildning 525 d 

Sjökaptensutbildning 840 c 

Skinn och läder 542 d 

Skog och träteknik 623 c 
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Skogsbruksutbildning 623 _ 

Skogshushållning 623 x 

Skogsingenjörsutbildning 623 b 

Skogsmästarutbildning 623 b 

Skogsteknik 623 _ 

Skogsteknikerutbildning 623 b 

Skogsvetarutbildning 623 a 

Skolledarutbildning 149 c 

Skoproduktion 542 d 

Skorstensfejarutbildning 814 x 

Skönhetsvård 815 x 

Slöjd med inriktning mot textil 215 z 

Slöjd med inriktning mot trä- och metallslöjd 215 z 

Slöjdlärarutbildning; textil 146 k 

Slöjdlärarutbildning; trä- och metall 146 k 

Småföretagande 340 x 

Social linje (gymnasiet) 010 b 

Social omsorg 762 a 

Social omsorg; socialpedagogisk behandling 762 c 

Social omsorg; äldre/handikappade/utv.störda 762 b 

Social service 762 a 

Social service och omvårdnad; omvårdnad 723 m 

Social service och omvårdnad; social service 762 a 

Socialantropologi 312 b 

Socialpedagogik 760 z 

Socialpedagogutbildning 762 c 

Socialpsykologi 311 x 

Socialt arbete  762 _ 

Sociologi 312 a 

Socionomutbildning 762 _ 

Socionomutbildning 762 d 

Socionomutbildning; socialped. behandling 762 f 

Socionomutbildning; äldre/handikappade 762 e 

Spanska 222 e 

Specialpedagogik 149 x 

Specialpedagogutbildning 149 a 

Språk o kommunikation, utvecklingsstörda barn 223 x 

Språkvetenskap; allmän 222 a 

Statistik 462 z 

Statsvetenskap/statkunskap  313 z 

Storhushåll 811 d 

Strömningslära 522 _ 

Studentexamen, allmän linje 010 b 

Studentexamen, latinlinjen 010 b 

Studentexamen, reallinjen 010 c 

Studie- och yrkesvägledarutbildning 762 g 

Styr- o reglerteknik 523 d 

Styrmansutbildning 840 c 

Stålbyggnad 582 _ 

Swahili 222 x 

Svenska  223 a 

Svenska för invandrarundervisare 222 g 

Svenska för vuxna invandrare 222 g 

Svenska som andra språk 222 g 

Svenska språket 223 a 

Svenska/nordiska språk 223 a 

Systemekonomi 340 a 

Systemteknik 523 _ 

Systemvetenskap 481 a 

Sågverksteknik 543 c 

Sång- och instrumentalpedagogutbildning 146 h 

T   
Tala inför publik 090 z 

Tamil                    222 x 

Tandhygienistutbildning 724 c 

Tandläkarutbildning 724 a 

Tandläkarutbildning inkl. specialisering 724 b 

Tandsköterskeutbildning 724 d 

Tandteknik 724 _ 

Tandteknikerutbildning 724 e 

Teater 212 b 

Teatervetenskap/teaterhistoria 212 c 

Teckenspråk 223 b 

Teknik 520 _ 

Teknik och social förändring 520 x 

Teknikprogrammet 520 x 

Teknisk biologi 524 _ 

Teknisk fysik 520 _ 

Teknisk kemi 524 _ 

Teknisk linje; byggteknik  (ingenjörsutb.) 582 b 

Teknisk linje; datateknik  (ingenjörsutb.) 523 b 

Teknisk linje; elteknik  (ingenjörsutb.) 522 b 

Teknisk linje; energiteknik  (ingenjörsutb.) 522 b 

Teknisk linje; kemiteknik  (ingenjörsutb.) 524 b 

Teknisk linje; maskinteknik (ingenjörsutb.) 521 b 

Teknisk psykologi 311 x 

Teknologi 520 x 

Teologie kandidatutbildning 221 a 

Teoretisk filosofi 226 z 

Textil (industriell tillverkning) 542 c 

Textil- och beklädnad 542 c 

Textilekonomi 349 z 

Textilingenjörsutbildning 542 b 

Textilkonst 211 a 

Textilteknologi 542 _ 

Thai 222 x 

Tillämpad geofysik 443 z 

Tillämpad geologi 443 z 

Tillämpad psykologi 311 x 

Tjeckiska 222 x 

Toxikologi 421 b 

Trafikflygarutbildning 840 d 

Trafikskollärarutbildning 146 x 

Trafikteknik 581 _ 

Transport; landtransporter 840 b 

Transport; luftfart 840 d 

Transport; sjöfart 840 c 

Transportekonomi 349 z 

Transporttjänster 840 a 
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Tryckeriteknik 213 c 

Trädgårdsingenjörsutbildning 622 b 

Trädgårdsteknisk utbildning 622 c 

Trämaterialteknik 543 _ 

Träteknik 543 _ 

Trätekniskt arbete 543 c 

Turism 812 z 

Turism- och resandevetenskap 812 z 

Turkiska språk 222 x 

TV-produktion 213 b 

Tyska                 222 c 

U   
U-landskunskap 313 z 

Underhållsteknik 522 d 

Undersköterskeutbildning, äldre 723 n 

Undervisning 140 z 

Ungerska 222 x 

V   
Vatten i natur och samhälle 850 z 

Vattenbruk 624 z 

Vattenteknik 851 z 

Vattenteknik; civilingenjörs- och ingenjörsutb 581 _ 

Ventilationsteknik 522 d 

Verkstadsteknik 521 c 

Verkstadsteknik; plåt- och svetsmekaniker 521 c 

Verkstadsteknik; verkstadsmekaniker 521 c 

Verkstadstekniskt arbete; järnbruksyrken 544 c 

Vetenskapsjournalistik 321 a 

Vetenskapsteori 226 z 

Veterinärmedicin 640 _ 

Veterinärutbildning 640 a 

Virtual reality-teknik 523 _ 

VVS-teknik 582 _ 

VVS-teknik; vatten och avlopp 582 _ 

VVS-teknik; värme och ventilation 522 _ 

Vård; omsorg om barn och ungdom 761 a 

Vårdpedagogik 146 x 

Vårdutbildning; hälso- och sjukvård 723 n 

Vårdutbildning; omsorg psykiskt utv.störda 723 q 

Vårdutbildning; psykiatrisk vård 723 o 

Väg och vattenbyggnad 582 _ 

Växtförädling 620 z 

Växtodling 621 d 

Y   
Yrkeslärarutbildning 146 _ 

Yrkespedagogik 146 x 

Yrkesteknisk högskoleutb;  automatisering 523 d 

Yrkesteknisk högskoleutb;  byggteknik 582 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  elektronik 523 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  elektroteknik 522 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  elteknik 522 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  grafisk teknik 213 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  konfektion 542 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  ljudteknik 523 _ 

Yrkesteknisk högskoleutb;  processteknik 524 d 

Yrkesteknisk högskoleutb;  rehabiliteringsteknik 726 x 

Yrkesteknisk högskoleutb;  styr- o reglerteknik 523 d 

Yrkesteknisk högskoleutb;  sågverk 543 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  textil 542 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  träteknik 543 c 

Yrkesteknisk högskoleutb; adm o ekonomi 340 b 

Yrkesteknisk högskoleutb; fordonsteknik 525 c 

Yrkesteknisk högskoleutb; kvalitetsutveckling 526 x 

Yrkesteknisk högskoleutb; livsmedel 541 c 

Yrkesteknisk högskoleutbildning;  underhåll 522 d 

Yrkesteknisk högskoleutbildning;  verkstad 521 c 

Ä   
Äldreomsorg; omvårdnad 723 p 

Ämneslärarutbildning 145 _ 

Ö   
Öst- och Centraleuropakunskap                              312 c 

Öst- och Sydöstasienkunskap 312 c 

Övningslärarutbildning 146 _ 
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Systematisk lista över ämnen och utbildningsinriktningar 
 
Om _ angivits i inriktningsmodulens fjärde position innebär detta att flera alternativ finns. 
Vilket alternativ som bör väljas framgår av beskrivningarna på sid. 40-70. 
 
 
 

Bred, generell utbildning  01  
Grundskoleutbildning 010 a 

Realskoleutbildning 010 a 

Humanistisk linje (gymnasiet) 010 b 

International Baccalaureate (gymnasielinje) 010 b 

Samhällsvetenskaplig linje (gymnasiet) 010 b 

Samhällsvetenskapligt program (gymnasiet) 010 b 

Social linje (gymnasiet) 010 b 

Studentexamen, allmän linje 010 b 

Studentexamen, latinlinjen 010 b 

Basår (naturvetenskapligt/tekniskt) 010 c 

Naturvetenskaplig linje (gymnasiet) 010 c 

Naturvetenskapligt program (gymnasiet) 010 c 

Studentexamen, reallinjen 010 c 

Läs- och skrivinlärning för vuxna  08  
Läs och skrivinlärning för vuxna 080 z 

Personlig utveckling  09  
Argumentationsteknik 090 z 

Personlig utveckling 090 z 

Presentationsteknik 090 z 

Samarbetsträning 090 z 

Tala inför publik 090 z 

Pedagogik och lärarutbildning  14  
Undervisning 140 z 

Didaktik 142 z 

Pedagogik 142 z 

Lärarutbildning; förskola och fritidsverksamhet 143 _ 

Barn- o ungdomspedagogisk utbildning; förskola 143 a 

Förskollärarutbildning 143 a 

Barn- o ungdomspedagogisk utbildning; fritid 143 b 

Fritidspedagogutbildning 143 b 

Lärarutbildning; grundskolans lägre åldrar 144 _ 

Folkskollärarutbildning 144 a 

Grundskollärarutbildning 1-7, allmän inriktning 144 a 

Lågstadielärarutbildning 144 a 

Mellanstadielärarutbildning 144 a 

Grundskollärarutbildning 1-7, ma/no-ämnen 144 b 

Grundskollärarutbildning 1-7, sv/so-ämnen 144 c 

Folkhögskollärarutbildning; teoretiska ämnen 145 _ 

Grundskollärarutbildning 4-9 145 _ 

Gymnasielärarutbildning; allmänna ämnen 145 _ 

Lärarutbildning; ämneslärare 145 _ 

Ämneslärarutbildning 145 _ 

Fysikdidaktik 145 x 

Matematikdidaktik 145 x 

Folkhögskollärarutbildning; estetiska ämnen 146 _ 

Gymnasielärarutbildning; yrkesämnen 146 _ 

Lärarutbildning; praktiskt/estetiskt ämne 146 _ 

Lärarutbildning; yrkesämne 146 _ 

Yrkeslärarutbildning 146 _ 

Övningslärarutbildning 146 _ 

Musiklärarutbildning 146 h 

Sång- och instrumentalpedagogutbildning 146 h 

Bildlärarutbildning 146 i 

Danspedagogutbildning 146 j 

Dramapedagogutbildning 146 j 

Slöjdlärarutbildning; textil 146 k 

Slöjdlärarutbildning; trä- och metall 146 k 

Idrottslärarutbildning 146 l 

Hushållslärarutbildning 146 m 

Bildpedagogik 146 x 

Danspedagogik 146 x 

Flyglärarutbildning 146 x 

Musikpedagogik 146 x 

Specialpedagogik 149 x 

Trafikskollärarutbildning 146 x 

Vårdpedagogik 146 x 

Yrkespedagogik 146 x 

Specialpedagogutbildning 149 a 

Hemspråkslärarutbildning 149 b 

Skolledarutbildning 149 c 

Konst och media  21  
Estetisk utbildning 210 z 

Estetisk utbildning; bild/konst och formgivning 211 a 

Estetisk utbildning; konst och formgivning 211 a 

Konst 211 a 

Konstnärlig högskoleutbildning; konst 211 a 

Metallkonst 211 a 

Textilkonst 211 a 

Estetik 211 b 

Konst- och bildvetenskap 211 b 

Konsthistoria 211 b 

Konstvetenskap 211 b 

Estetisk utbildning; musik 212 a 

Konstnärlig högskoleutbildning; musik 212 a 

Organistutbildning 212 a 

Musik 212 a 

Musikdramatisk scenframställning 212 a 

Musiklinjen 212 a 

Organistutbildning 212 a 

Dans 212 b 

Drama/teater/film 212 b 

Dramatik/dramaturgi 212 b 

Estetisk utbildning; dans, teater  212 b 
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Konstnärlig högskoleutbildning; dans 212 b 

Konstnärlig högskoleutbildning; scen o medier 212 b 

Koreografi 212 b 

Medier 212 b 

Regi 212 b 

Scenframställning 212 b 

Teater 212 b 

Filmvetenskap 212 c 

Filmvetenskap/filmhistoria 212 c 

Musikhistoria 212 c 

Musikvetenskap/musikhistoria 212 c 

Teatervetenskap/teaterhistoria 212 c 

Fotomodellutbildning 212 x 

Medieproduktion 213 a 

Medieprogrammet 213 a 

Filmproduktion 213 b 

TV-produktion 213 b 

Bokbinderi 213 c 

Grafisk teknik 213 c 

Grafisk utbildning; bokbinderi 213 c 

Grafisk utbildning; tryckning  213 c 

Medieutbildning; tryckmedia / tryckteknik 213 c 

Tryckeriteknik 213 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  grafisk teknik 213 c 

Fotografi 213 d 

Grafisk design 213 d 

Illustration 213 d 

Informationsdesign 213 d 

Layout 213 d 

Medieutbildning; information och reklam 213 d 

Multimedia 213 x 

Konfektionsdesign 214 a 

Modedesign 214 a 

Inredningsarkitektur 214 b 

Industridesign 214 c 

Produktdesign  214 c 

Design och formgivning 214 x 

Formgivning 214 x 

Konstnärlig högskoleutbildning; design 214 x 

Floristutbildning 215 z 

Glas (konsthantverk) 215 z 

Guldsmide 215 z 

Hantverksutbildning (konst-) 215 z 

Instrumentmakarutbildning 215 z 

Keramik 215 z 

Konsthantverk 215 z 

Silversmide 215 z 

Slöjd med inriktning mot textil 215 z 

Slöjd med inriktning mot trä- och metallslöjd 215 z 

Humaniora  22  
Prästutbildning 221 a 

Teologie kandidatutbildning 221 a 

Diakonutbildning 221 b 

Missionärsutbildning 221 b 

Pastorsutbildning 221 b 

Islamologi 221 x 

Judaistik          221 x 

Religionshistoria 221 x 

Religionsvetenskap/religionskunskap 221 x 

Datalingvistik 222 a 

Fonetik 222 a 

Lingvistik  222 a 

Retorik 222 a 

Språkvetenskap; allmän 222 a 

Engelska 222 b 

Tyska                 222 c 

Franska 222 d 

Spanska 222 e 

Ryska 222 f 

Svenska för invandrarundervisare 222 g 

Svenska för vuxna invandrare 222 g 

Svenska som andra språk 222 g 

Arabiska 222 x 

Bulgariska 222 x 

Danska 222 x 

Estniska 222 x 

Facköversättning 222 x 

Finska 222 x 

Finsk-ugriska språk 222 x 

Grekiska                222 x 

Hebreiska         222 x 

Indologi 222 x 

Indonesiska 222 x 

Iranska språk 222 x 

Italienska 222 x 

Japanska                222 x 

Jämförande indoeuropeisk språkforskning              222 x 

Keltiska språk   222 x 

Kinesiska 222 x 

Koreanska 222 x 

Kroatiska och Serbiska 222 x 

Kurdiska 222 x 

Latin 222 x 

Lettiska 222 x 

Nederländska 222 x 

Nygrekiska 222 x 

Persiska 222 x 

Polska 222 x 

Portugisiska 222 x 

Rumänska 222 x 

Sanskrit med jämförande språkforskning 222 x 

Semitiska språk 222 x 

Serbiska 222 x 

Swahili 222 x 

Tamil                    222 x 

Thai 222 x 

Tjeckiska 222 x 

Turkiska språk 222 x 

Ungerska 222 x 



 

 

83 

Nordiska språk  223 a 

Nusvenska 223 a 

Svenska  223 a 

Svenska språket 223 a 

Svenska/nordiska språk 223 a 

Hemspråk/modersmål 223 b 

Modersmål/hemspråk 223 b 

Samiska (modersmål) 223 b 

Teckenspråk 223 b 

Barn- och ungdomslitteratur 223 c 

Bok- och bibliotekshistoria 223 c 

Litteraturhistoria 223 c 

Litteraturvetenskap 223 c 

Språk o kommunikation, utvecklingsstörda barn 223 x 

Antikens kultur och samhällsliv                225 a 

Assyriologi 225 a 

Egyptologi 225 a 

Historia 225 a 

Historisk osteologi (tidigare osteologi) 225 a 

Arkeologi  225 b 

Medeltidsarkeologi                   225 b 

Bebyggelseantikvarieutbildning 225 c 

Byggnadsvård (kulturvård) 225 c 

Kulturadministration 225 c 

Kulturpedagogik               225 c 

Kulturvetenskap 225 c 

Kulturvård 225 c 

Museologi/museivetenskap 225 c 

Etik 226 z 

Filosofi  226 z 

Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria 226 z 

Logik 226 z 

Praktisk filosofi 226 z 

Teoretisk filosofi 226 z 

Vetenskapsteori 226 z 

Samhälls- och beteendevetenskap  31  
Beteendevetenskap, allmän 310 a 

Pol mag-utbildning (utan klar ämnesinriktning) 310 b 

Samhällskunskap 310 b 

Psykologi 311 _ 

Psykoterapi 311 _ 

Psykologutbildning 311 a 

Psykologutbildning inkl. PTP-tjänst 311 b 

Psykoterapeututbildning 311 c 

Arbetslivets socialpsykologi 311 x 

Idrottspsykologi 311 x 

Kognitionsvetenskap 311 x 

Kognitiv psykologi 311 x 

Organisationspsykologi 311 x 

Socialpsykologi 311 x 

Teknisk psykologi 311 x 

Tillämpad psykologi 311 x 

Kriminologi 312 a 

Rättssociologi                  312 a 

Sociologi 312 a 

Etnologi 312 b 

Kulturantropologi 312 b 

Socialantropologi 312 b 

Ekonomisk geografi 312 c 

Kultur- och naturmiljötolkning 312 c 

Kulturgeografi 312 c 

Kulturgeografi/ekonomisk geografi 312 c 

Mellanösternkunskap 312 c 

Samhällsgeografi 312 c 

Öst- och Centraleuropakunskap                              312 c 

Öst- och Sydöstasienkunskap 312 c 

Demografi                  312 x 

Flyktingfrågor 312 x 

Internationell migration och etniska relationer 312 x 

Kommunikation; social 312 x 

EU-kunskap 313 z 

Freds- och konfliktforskning/-kunskap 313 z 

Internationella relationer 313 z 

Politologi 313 z 

Statsvetenskap/statkunskap  313 z 

U-landskunskap 313 z 

Ekonomisk historia 314 z 

Hälsoekonomi (samhälls-) 314 z 

Nationalekonomi                                          314 z 

Handikappvetenskap 319 z 

Jämställdhet 319 z 

Kvinnostudier 319 z 

Journalistik och information  32  
Journalistik 321 a 

Vetenskapsjournalistik 321 a 

Informatik (informations- och medievetenskap) 321 b 

Kommunikation; mass- 321 b 

Kommunikationsvetenskap 321 b 

Medie- o kommunikationsvetenskap 321 b 

Pressvetenskap 321 b 

Bibliotekarieutbildning 322 a 

Biblioteks- och informationsvetenskap 322 a 

Arkivering 322 b 

Arkivkunskap 322 b 

Arkivkunskap och dokumenthantering 322 b 

Dokumentation 322 b 

Informations- och dokumentationsvetenskap 322 b 

Företagsek, handel och administration  34  
Företagsekonomi 340 a 

Ekonomisk linje (gymnasiet) 340 a 

Ekonomutbildning 340 a 

Handelsgymnasium 340 a 

Internationell ekonomutbildning 340 a 

Systemekonomi 340 a 

Handel och administration 340 b 

Handel och kontor 340 b 

Yrkesteknisk högskoleutb; adm o ekonomi 340 b 

Affärsmannaskap 340 x 
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Affärsutveckling 340 x 

Entreprenörsutbildning 340 x 

Företagande 340 x 

Internationellt företagande 340 x 

Småföretagande 340 x 

Distribitions- och kontorsutbildning; distribution 341 z 

Exportutbildning 341 z 

Fastighetsmäklarutbildning 341 z 

Handel 341 z 

Handel o administration; handel och service 341 z 

Kundrelationer 341 z 

Industriell marknadsföring    342 z 

Marknadsföring 342 z 

Banktjänster 343 z 

Finansiell ekonomi 343 z 

Finansiering 343 z 

Försäkringstjänster 343 z 

Beskattning 344 z 

Bokföring 344 z 

Redovisning 344 z 

Revision 344 z 

Arbetsorganisation och arbetspsykologi 345 a 

Industriell organisation    345 a 

Ledarskap 345 a 

Ledarskap och organisation 345 a 

Logistik; företagsinriktad 345 a 

Organisation 345 a 

Projektledning 345 a 

Förvaltning 345 b 

Förvaltningsekonomi 345 b 

Hälso- och sjukvårdsadministration 345 b 

Hälsoadministration 345 b 

Offentlig administration 345 b 

Arbetsliv, organisation, personalarbete 345 c 

Arbetsmarknadsteknik m personaladministration 345 c 

Personaladministration 345 c 

Arbetsliv 345 x 

Internationella arbetslivsstudier 345 x 

Läkarsekreterarutbildning 346 a 

Distributions- och kontorsutbildning; kontor 346 x 

Kontor 346 x 

Receptionist; allmän 346 x 

Sekreterarutbildning 346 x 

Arbetsplatsrelaterad utbildning 347 z 

Arbetsutveckling 347 z 

Facklig kurs 347 z 

Förhandlingsteknik 347 z 

Kvalitet inom företaget 347 z 

Motivation i arbetslivet 347 z 

Mötesteknik 347 z 

Kostekonomi 349 z 

Regional utveckling och planering 349 z 

Textilekonomi 349 z 

Transportekonomi 349 z 

Juridik och rättsvetenskap  38  
Juridik 380 _ 

Juris kand-utbildning 380 a 

Juristutbildning 380 a 

Juristutbildning inkl. fullgjord tingsmeritering 380 b 

Affärsjuridik  380 x 

Affärsrätt 380 x 

Civilrätt 380 x 

Handelsrätt 380 x 

Offentlig rätt 380 x 

Rättsvetenskap 380 x 

Biologi och miljövetenskap  42  
Biologi 421 a 

Humanbiologi 421 a 

Marin biologi 421 a 

Medicinsk biologi 421 a 

Molekylärbiologi 421 a 

Biokemi 421 b 

Farmaceutisk biovetenskap 421 b 

Farmaceutisk kemi 421 b 

Farmakologi 421 b 

Kostvetenskap 421 b 

Nutrition 421 b 

Toxikologi 421 b 

Ekologi 422 z 

Ekologi och miljövård 422 z 

Humanekologi 422 z 

Miljövetenskap 422 z 

Fysik, kemi och geovetenskap   44  
Astronomi                441 z 

Fysik 441 z 

Kemi 442 z 

Oorganisk kemi 442 z 

Organisk kemi 442 z 

Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap 443 z 

Geofysik 443 z 

Geografi 443 z 

Geologi 443 z 

Geovetenskap 443 z 

Geovetenskap/naturgeografi 443 z 

Hydrologi 443 z 

Marin geologi 443 z 

Meteorologi 443 z 

Naturgeografi 443 z 

Oceanografi 443 z 

Tillämpad geofysik 443 z 

Tillämpad geologi 443 z 

Matematik och övrig naturvetenskap   46  
Matematik/tillämpad matematik                 461 z 

Optimeringslära                  461 z 

Matematisk statistik 462 z 

Statistik 462 z 
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Data  48  
Administrativ databehandling/ADB 480 z 

Data, allmänt 480 z 

Informationsbehandling 480 z 

Informationsteknologi 480 z 

IT-kunskap 480 z 

Data och systemvetenskap 481 a 

Datavetenskap, samhällsvetenskaplig inriktning 481 a 

Informatik (informationssystem) 481 a 

Informatik och systemvetenskap 481 a 

Programmering 481 a 

Programvaruteknik 481 a 

Systemvetenskap 481 a 

Datalogi/Numerisk analys 481 b 

Datavetenskap (matematisk/teknisk) 481 b 

Informationsbehandling/TDB 481 b 

Datorkommunikation 481 x 

Datoranvändning 482 z 

Datasäkerhet 489 z 

Teknik och teknisk industri  52  
Teknik 520 _ 

Teknisk fysik 520 _ 

Civilingenjörsutb; teknisk fysik 520 a 

Civilingenjörsutb; teknisk fysik o elektroteknik 520 a 

Högskoleingenjörsutb; CAD/CAM 520 b 

Högskoleingenjörsutb; teknik 520 b 

Högskoleingenjörsutb; teknisk fysik 520 b 

Genus och teknik 520 x 

Humanteknologi 520 x 

Sammanhållet teknikområde 520 x 

Teknik och social förändring 520 x 

Teknikprogrammet 520 x 

Teknologi 520 x 

Datorstödd maskinkonstruktion 521 _ 

Experimentell mekanik 521 _ 

Industriell arbetsmiljö (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell design (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell ergonomi (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell produktionsmiljö (teknisk utb.) 521 _ 

Industriell teknik 521 _ 

Maskinelement 521 _ 

Maskinteknik 521 _ 

Mekatronik 521 _ 

Produktdesign (teknisk) 521 _ 

Produktutveckling och innovationsledning 521 _ 

Hydraulik 521 − 

Civilingenjörsutb; ergonomisk design/produktion 521 a 

Civilingenjörsutb; industriell arbetsmiljö 521 a 

Civilingenjörsutb; maskinteknik 521 a 

Civilingenjörsutb; teknisk design 521 a 

Högskoleingenjörsutb; design 521 b 

Högskoleingenjörsutb; företag/konstr.teknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; företag/prod.teknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; grafisk teknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; industriell design 521 b 

Högskoleingenjörsutb; maskinteknik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; mekatronik 521 b 

Högskoleingenjörsutb; produktion 521 b 

Teknisk linje; maskinteknik (ingenjörsutb.) 521 b 

Bearbetningsteknik 521 c 

Finmekanik 521 c 

Industriarbete 521 c 

Industriell teknik; bearbetning plåt 521 c 

Industriell teknik; bearbetningsteknik 521 c 

Industriell teknik; verktygsteknik 521 c 

Mekanik 521 c 

Plåt- och svetsmekanikerutbildning 521 c 

Produktionsteknik (allmän) 521 c 

Verkstadsteknik 521 c 

Verkstadsteknik; plåt- och svetsmekaniker 521 c 

Verkstadsteknik; verkstadsmekaniker 521 c 

Yrkesteknisk högskoleutbildning;  verkstad 521 c 

Elektroteknik 522 _ 

Elkraftsteknik 522 _ 

Energiteknik 522 _ 

Inneklimat 522 _ 

Strömningslära 522 _ 

VVS-teknik; värme och ventilation 522 _ 

Civilingenjörsutb; elektroteknik 522 a 

Civilingenjörsutb; vattenkraftsteknik 522 a 

Högskoleingenjörsutb; drift 522 b 

Högskoleingenjörsutb; driftteknik 522 b 

Högskoleingenjörsutb; elektroteknik och ekonomi 522 b 

Högskoleingenjörsutb; elkraftteknik 522 b 

Högskoleingenjörsutb; energiteknik 522 b 

Högskoleingenjörsutb; underhåll 522 b 

Teknisk linje; elteknik  (ingenjörsutb.) 522 b 

Teknisk linje; energiteknik  (ingenjörsutb.) 522 b 

El- teleteknisk utb. för elektriker/elinstallation 522 c 

El-tekniskt arbete 522 c 

El-tekniskt arbete; installation 522 c 

Industriell teknik; elmekanik 522 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  elektroteknik 522 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  elteknik 522 c 

Drift- och underhållsteknisk utbildning 522 d 

Driftteknikerutbildning 522 d 

Energi; drift- och underhållsteknik 522 d 

Energi; kyl- och värmepumpsteknik  522 d 

Energitekniskt arbete 522 d 

Energitekniskt arbete; VVS (värme/ventilation) 522 d 

Industriell teknik; underhållsteknik 522 d 

Kyl- och värmepumpsteknik 522 d 

Underhållsteknik 522 d 

Ventilationsteknik 522 d 

Yrkesteknisk högskoleutbildning;  underhåll 522 d 

Elsäkerhet 522 x 

Automatiseringsteknik 523 _ 

Datakommunikation; teknisk 523 _ 

Datanätteknik 523 _ 
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Datateknik 523 _ 

Datorsystemteknik 523 _ 

Datorteknik 523 _ 

Elektronik 523 _ 

Industriell elektronik 523 _ 

Informationsteknologi;  datateknik 523 _ 

Kommunikation; data-, tele- 523 _ 

Ljudteknik  523 _ 

Medieteknik; ingenjörsutbildning 523 _ 

Mikrodatorteknik 523 _ 

Robotik och automation 523 _ 

Signalbehandling 523 _ 

Systemteknik 523 _ 

Virtual reality-teknik 523 _ 

Yrkesteknisk högskoleutb;  ljudteknik 523 _ 

Civilingenjörsutb; automatiseringsteknik 523 a 

Civilingenjörsutb; datateknik 523 a 

Civilingenjörsutb; industriell automatisering 523 a 

Civilingenjörsutb; industriell elektronik 523 a 

Civilingenjörsutb; informationsteknik 523 a 

Civilingenjörsutb; medieteknik 523 a 

Civilingenjörsutb; teknisk datavetenskap 523 a 

Högskoleingenjörsutb; automatisering 523 b 

Högskoleingenjörsutb; datakommunikation 523 b 

Högskoleingenjörsutb; datavetenskap 523 b 

Högskoleingenjörsutb; datorteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; elektronik/elektroteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; elektronik/systemteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; hydralik/styrsystem 523 b 

Högskoleingenjörsutb; ljudteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; medieteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; programvaruteknik 523 b 

Högskoleingenjörsutb; teleteknik 523 b 

Teknisk linje; datateknik  (ingenjörsutb.) 523 b 

El- o teletekniskt arbete; industriell elektronik 523 c 

El- o teletekniskt arbete; telemontörer/reparatörer 523 c 

El-tekniskt arbete; datorteknik 523 c 

El-tekniskt arbete; elektronik 523 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  elektronik 523 c 

El- o teletekniskt arbete; industriell automation 523 d 

El- o teletekniskt arbete; styr- och reglermekanik 523 d 

El-tekniskt arbete; automation 523 d 

Reglerteknik 523 d 

Styr- o reglerteknik 523 d 

Yrkesteknisk högskoleutb;  automatisering 523 d 

Yrkesteknisk högskoleutb;  styr- o reglerteknik 523 d 

Bioteknik 524 _ 

Industriell kemi 524 _ 

Kemisk apparatteknik 524 _ 

Kemisk teknologi 524 _ 

Kemiteknik 524 _ 

Läkemedelsteknik 524 _ 

Teknisk biologi 524 _ 

Teknisk kemi 524 _ 

Civilingenjörsutb; bioteknik 524 a 

Civilingenjörsutb; industriell kemi 524 a 

Civilingenjörsutb; kemiteknik 524 a 

Civilingenjörsutb; molekylär bioteknik 524 a 

Civilingenjörsutb; teknisk biologi 524 a 

Civilingenjörsutb; teknisk naturvet kemi 524 a 

Högskoleingenjörsutb; bioteknik 524 b 

Högskoleingenjörsutb; kemi 524 b 

Teknisk linje; kemiteknik  (ingenjörsutb.) 524 b 

Laboratorieteknik (allmän) 524 c 

Industritekniskt arbete; processteknik 524 d 

Processtekniskt arbete 524 d 

Yrkesteknisk högskoleutb;  processteknik 524 d 

Farkostteknik 525 _ 

Flygteknik 525 _ 

Civilingenjörsutb; farkostteknik 525 a 

Högskoleingenjörsutb; flygteknik 525 b 

Fordonstekniskt arbete  525 c 

Fordonstekniskt arbete; karosseri 525 c 

Fordonstekniskt arbete; maskin o lastbil 525 c 

Fordonstekniskt arbete; personbilsteknik 525 c 

Yrkesteknisk högskoleutb; fordonsteknik 525 c 

Energitekniskt arbete; fartygsteknik/sjöfartsteknik 525 d 

Fordonstekniskt arbete; flygteknik 525 d 

Maskinteknikerutbildning (sjöfart) 525 d 

Sjöingenjörsutbildning 525 d 

Fordonstekniskt arbete; reservdelsteknik 525 x 

Industriell ekonomi  (teknisk utb.) 526 _ 

Industriell logistik  (teknisk utb.) 526 _ 

Industriell organisation och ekonomi  (teknisk utb.) 526 _ 

Kvalitetsteknik 526 _ 

Civilingenjörsutb; industriell ekonomi 526 a 

Högskoleingenjörsutb; ekonomi 526 b 

Högskoleingenjörsutb; företagsingenjör 526 b 

Högskoleingenjörsutb; industriell ekonomi 526 b 

Högskoleingenjörsutb; IT och affärssystem 526 b 

Högskoleingenjörsutb; kvalitetsutveckling/-teknik 526 b 

Kvalitetsutveckling/kvalitet 526 x 

Yrkesteknisk högskoleutb; kvalitetsutveckling 526 x 

Medicinteknik; ej vårdinriktad  utbildning   529 _ 

Rymdteknik 529 _ 

Civilingenjörsutb; rymdteknik 529 a 

Högskoleingenjörsutb; export 529 b 

Högskoleingenjörsutb; medicinteknik 529 b 

Högskoleingenjörsutb; rymdteknik 529 b 

Material och tillverkning   54  
Materialfysik 540 _ 

Materialteknik, allmän 540 _ 

Civilingenjörsutb; materialfysik 540 a 

Civilingenjörsutb; materialteknik (allmän) 540 a 

Civilingenjörsutb; materialvetenskap 540 a 

Högskoleingenjörsutb; materialteknik  (allmän) 540 b 

Livsmedelsproduktion 541 _ 

Livsmedelsteknologi 541 _ 

Livsmedelsteknik; allmän 541 c 
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Livsmedelsteknik; livsmedelsprocess 541 c 

Livsmedelsteknik; livsmedelsproduktion 541 c 

Yrkesteknisk högskoleutb; livsmedel 541 c 

Kött och charkuteri 541 d 

Livsmedelsteknik; kött och charkuteri 541 d 

Bageri och konditori 541 e 

Livsmedelsteknik; bageri och konditori 541 e 

Livsmedelsförsäljning 541 x 

Livsmedelskemi 541 x 

Livsmedelsteknik; bryggeri 541 x 

Livsmedelsvetenskap 541 x 

Materialteknik; textila material 542 _ 

Textilteknologi 542 _ 

Textilingenjörsutbildning 542 b 

Beklädnadstekniskt arbete 542 c 

Industriteknik; textil och konfektion 542 c 

Konfektion 542 c 

Textil (industriell tillverkning) 542 c 

Textil- och beklädnad 542 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  konfektion 542 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  textil 542 c 

Skinn och läder 542 d 

Skoproduktion 542 d 

Materialteknik; keramiska och polymera material 543 _ 

Materialteknik; trä och papper 543 _ 

Pappersteknik 543 _ 

Polymerteknik 543 _ 

Trämaterialteknik 543 _ 

Träteknik 543 _ 

Civilingenjörsutb; träteknik 543 a 

Högskoleingenjörsutb; skogsindustri 543 b 

Högskoleingenjörsutb; träteknik 543 b 

Industritekniskt arbete; trä 543 c 

Möbelsnickeri 543 c 

Sågverksteknik 543 c 

Trätekniskt arbete 543 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  sågverk 543 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  träteknik 543 c 

Papperstillverkning 543 d 

Glas- och porslin 543 e 

Glas; industriell tillverkning 543 e 

Keramik, industriell tillverkning 543 e 

Porslinstillverkning 543 e 

Gummi, tillverkning 543 f 

Plaster, tillverkning 543 f 

Berg- och mineralteknik 544 _ 

Bergteknik 544 _ 

Geoteknik 544 _ 

Materialteknik; metallurgi 544 _ 

Metallurgi 544 _ 

Mineralteknik 544 _ 

Processmetallurgi 544 _ 

Civilingenjörsutb; geoteknologi 544 a 

Högskoleingenjörsutb; berg- o anläggningsteknik 544 b 

Högskoleingenjörsutb; metallurgi / materialteknik 544 b 

Bygg o anläggningsteknik; bergteknik 544 c 

Verkstadstekniskt arbete; järnbruksyrken 544 c 

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik  58  
Geografisk informationsteknik 580 _ 

Kart- och mätningsteknik 580 _ 

Lantmäteriteknik 580 _ 

Civilingenjörsutb; lantmäteri 580 a 

Högskoleingenjörsutb; geogr. info.system 580 b 

Högskoleingenjörsutb; kart- och mätteknik 580 b 

Arkitektur 581 _ 

Fysisk planering 581 _ 

Landskapsplanering 581 _ 

Miljöteknik, samhälls-   (civilingenjörs- o ingenjörsutb.)  581 _ 

Restproduktteknik 581 _ 

Samhällsbyggnadsteknik 581 _ 

Trafikteknik 581 _ 

Vattenteknik; civilingenjörs- och ingenjörsutb 581 _ 

Civilingenjörsutb; ekosystemteknik 581 a 

Civilingenjörsutb; kommunikation/transporttekn. 581 a 

Civilingenjörsutb; miljö- och vattenteknik 581 a 

Civilingenjörsutb; samhällsbyggnad 581 a 

Högskoleingenjörsutb; fysisk planering 581 b 

Högskoleingenjörsutb; naturvård 581 b 

Högskoleingenjörsutb; miljöteknik 581 b 

Arkitektexamen 581 c 

Landskapsarkitektutbildning 581 d 

Landskapsingenjörsutbildning 581 d 

Anläggningsproduktionsteknik 582 _ 

Byggnadsteknik 582 _ 

Fastighetsförvaltning 582 _ 

Fastighetsteknik 582 _ 

Konstruktionsteknik 582 _ 

Stålbyggnad 582 _ 

Väg och vattenbyggnad 582 _ 

VVS-teknik 582 _ 

VVS-teknik; vatten och avlopp 582 _ 

Civilingenjörsutb; väg och vatten 582 a 

Brandingenjörsutbildning 582 b 

Högskoleingenjörsutb; byggteknik 582 b 

Högskoleingenjörsutb; fastighetsförvaltning 582 b 

Högskoleingenjörsutb; VVS-teknik 582 b 

Teknisk linje; byggteknik  (ingenjörsutb.) 582 b 

Bygg o anläggningsteknik 582 c 

Byggnadsmekanik 582 c 

Byggnadsteknik; hus o anläggning 582 c 

Byggnadsteknik; husbyggnad 582 c 

Byggnadstekniskt arbete 582 c 

Yrkesteknisk högskoleutb;  byggteknik 582 c 

Bygg o anläggningsteknik; byggnadsträteknik 582 d 

Bygg o anläggningsteknik; måleri 582 e 

Byggnadsteknik; måleri 582 e 

Måleriteknisk utbildning 582 e 

Bygg o anläggningsteknik; värme och sanitet 582 f 

Energitekniskt arbete; VVS (vatten och avlopp) 582 f 
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Bygg o anläggningsteknik; anläggning 582 g 

Bygg o anläggningsteknik; betongteknik 582 g 

Bygg o anläggningsteknik; gatu/väg/ledningstekn. 582 g 

Bygg o anläggningsteknik; mureri 582 h 

Bygg o anläggningsteknik; byggnadsplåt 582 i 

Byggnadsplåtsteknik 582 i 

Byggnadsteknik; plåtslageri 582 i 

Bygg o anläggningsteknik; glasmästeriteknik 582 x 

Bygg o anläggningsteknik; golvläggning 582 x 

Byggnadsvård 582 x 

Lantbruk, trädgård, skog och fiske  62  
Markvetenskap 620 z 

Naturbruk, allmän 620 z 

Växtförädling 620 z 

Jordbruksteknik 621 _ 

Agronomexamen 621 a 

Lantmästarutbildning 621 b 

Lantbruk; allmän 621 c 

Naturbruk; lantbruk 621 c 

Jordbruk/växtodling 621 d 

Naturbruk; jordbruk  621 d 

Växtodling 621 d 

Animalieproduktion 621 e 

Djurhållning 621 e 

Hippologutbildning 621 f 

Naturbruk; hästhållning 621 f 

Djurvård 621 g 

Naturbruk; djurvård 621 g 

Jordbruksekonomi 621 x 

Hortonomexamen 622 a 

Trädgårdsingenjörsutbildning 622 b 

Naturbruk; trädgård 622 c 

Trädgårdsteknisk utbildning 622 c 

Skogsbruksutbildning 623 _ 

Skogsteknik 623 _ 

Jägmästarutbildning 623 a 

Skogsvetarutbildning 623 a 

Skogsingenjörsutbildning 623 b 

Skogsmästarutbildning 623 b 

Skogsteknikerutbildning 623 b 

Naturbruk; skogsbruk 623 c 

Skog och träteknik 623 c 

Skogshushållning 623 x 

Fiske 624 z 

Fiskodling 624 z 

Naturbruk; fiske och vattenbruk 624 z 

Vattenbruk 624 z 

Djursjukvård  64  
Veterinärmedicin 640 _ 

Veterinärutbildning 640 a 

Djursjukvård 640 x 

Hälso- och sjukvård  72  
Folkhälsovetenskap 720 z 

Hälsa och samhälle 720 z 

Hälso- och sjukvårdsutveckling 720 z 

Hälsopedagogik     720 z 

Internationell hälsa 720 z 

Biomedicin / medicinsk vetenskap 721 _ 

Klinisk medicin 721 _ 

Medicin 721 _ 

Preklinisk medicin 721 _ 

Läkarutbildning 721 a 

Läkarutbildning inkl fullgjord AT-tjänstgöring 721 b 

Läkarutbildning, spec anestesi och intensivvård 721 c 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomskirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec gynekologisk onkologi 721 c 

Läkarutbildning, spec handkirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec kirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec neurokirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec obstetrik och gynekologi 721 c 

Läkarutbildning, spec ortopedi 721 c 

Läkarutbildning, spec plastikkirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec röst- o talrubbningar 721 c 

Läkarutbildning, spec thoraxkirurgi 721 c 

Läkarutbildning, spec urologi 721 c 

Läkarutbildning, spec ögonsjukdomar 721 c 

Läkarutbildning, spec öron-, näs-, halssjukdomar 721 c 

Läkarutbildning, spec allergisjukdomar 721 d 

Läkarutbildning, spec endokrinologi/diabetologi 721 d 

Läkarutbildning, spec hematologi 721 d 

Läkarutbildning, spec internmedicin 721 d 

Läkarutbildning, spec kardiologi 721 d 

Läkarutbildning, spec lungsjukdomar 721 d 

Läkarutbildning, spec medicinsk gastroenterologi 721 d 

Läkarutbildning, spec medicinska njursjukdomar 721 d 

Läkarutbildning, spec reumatologi 721 d 

Läkarutbildning, spec yrkes- och miljömedicin 721 d 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsallergologi 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomskardiologi 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsmedicin 721 e 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsneurologi 721 e 

Läkarutbildning, spec neonatologi 721 e 

Läkarutbildning, spec geriatrik 721 f 

Läkarutbildning, spec allmänmedicin 721 g 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomspsykiatri 721 h 

Läkarutbildning, spec psykiatri 721 h 

Läkarutbildning, spec rättspsykiatri 721 h 

Läkarutbildning, spec barn- o ungdomsradiologi 721 i 

Läkarutbildning, spec medicinsk radiologi 721 i 

Läkarutbildning, spec neuroradilogi 721 i 

Läkarutbildning, kliniska laboratoriespecialiteter 721 j 

Läkarutbildning, spec företagshälsovård 721 k 

Läkarutbildning, spec hud- o könssjukdomar 721 k 

Läkarutbildning, spec infektionssjukdomar 721 k 

Läkarutbildning, spec klinisk näringslära 721 k 

Läkarutbildning, spec neurologi 721 k 

Läkarutbildning, spec nukleärmedicin 721 k 

Läkarutbildning, spec onkologi 721 k 

Läkarutbildning, spec rehabiliteringsmedicin 721 k 
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Läkarutbildning, spec skolhälsovård 721 k 

Läkarutbildning, spec smärtlindring 721 k 

Läkarutbildning, spec socialmedicin 721 k 

Sjuksköterskeutbildning 723 a 

Sjuksköterskeutbildning, allmän hälso- o sjukvård 723 b 

Sjuksköterskeutbildning, medicin och kirurgi 723 b 

Sjuksköterskeutbildning, onkologisk omvårdnad 723 b 

Operationsassistentutbildning 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, akut o olycksfallsvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, ambulanssjukvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, anestesi- o intensivvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, operationssjukvård 723 c 

Sjuksköterskeutbildning, omvårdnad barn o ungd. 723 d 

Sjuksköterskeutbildning, geriatrisk vård 723 e 

Sjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård 723 f 

Sjuksköterskeutbildning, distriktssköterska 723 g 

Sjuksköterskeutbildning, öppen hälso- o sjukvård 723 g 

Barnmorskeexamen 723 h 

Sjuksköterskeutbildning, barnmorskeverksamhet 723 h 

Sjuksköterskeutbildning, obstetrik o gynekologi 723 h 

Sjuksköterskeutbildning, diagnostisk radiologi 723 i 

Sjuksköterskeutbildning, onkologi 723 i 

Oftalmologassistentutbildning 723 j 

Ortoptistutbildning 723 j 

Sjuksköterskeutbildning, ögonsjukvård 723 j 

Omvårdnad; allmän vård och omsorg 723 m 

Social service och omvårdnad; omvårdnad 723 m 

Omvårdnad; (hälso- och) sjukvård 723 n 

Undersköterskeutbildning, äldre 723 n 

Vårdutbildning; hälso- och sjukvård 723 n 

Omvårdnad; psykiatri 723 o 

Vårdutbildning; psykiatrisk vård 723 o 

Omvårdnad; äldreomsorg 723 p 

Äldreomsorg; omvårdnad 723 p 

Omvårdnad; psykiskt utvecklingsstörda 723 q 

Vårdutbildning; omsorg psykiskt utv.störda 723 q 

Omvårdnad; funktionshindrade 723 r 

Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap 723 x 

Klinisk odontologi 724 _ 

Odontologi 724 _ 

Odontologisk profylaktik 724 _ 

Tandteknik 724 _ 

Tandläkarutbildning 724 a 

Tandläkarutbildning inkl. specialisering 724 b 

Tandhygienistutbildning 724 c 

Omvårdnad; tandvård 724 d 

Tandsköterskeutbildning 724 d 

Tandteknikerutbildning 724 e 

Biomedicinsk laboratorievetenskap 725 _ 

Hörselvård 725 _ 

Medicinteknik; vårdinriktad utbildning 725 _ 

Optikerutbildning 725 a 

Audionomutbildning 725 b 

Hörselvårdsassistentutbildning 725 b 

Högskoleingenjörsutb; ortoped 725 c 

Ortopedingenjörsutbildning 725 c 

Biomedicinsk analytikerutbildning 725 d 

Laboratorieassistentutbildning 725 d 

Radiofysikerutbildning 725 e 

Sjukhusfysikerutbildning 725 e 

Radioterapiassistentutbildning 725 f 

Röntgenassistentutbildning 725 f 

Röntgensjuksköterskeutbildning (direktutbildning) 725 f 

Ambulanssjukvård 725 x 

Arbetsterapi 726 _ 

Dietetik 726 _ 

Kostterapi 726 _ 

Logopedi 726 _ 

Medicinsk rehabilitering 726 _ 

Rehabiliteringsteknik 726 _ 

Sjukgymnastik 726 _ 

Sjukgymnastutbildning 726 a 

Arbetsterapeututbildning 726 b 

Logopedutbildning 726 c 

Dietistutbildning 726 d 

Kiropraktorutbildning 726 x 

Massageutbildning; rehabiliterande 726 x 

Naprapatutbildning 726 x 

Yrkesteknisk högskoleutb;  rehabiliteringsteknik 726 x 

Farmaci 727 _ 

Apotekarutbildning 727 a 

Receptarieutbildning 727 b 

Socialt arbete och omsorg  76  
Socialpedagogik 760 z 

Barn och fritid 761 a 

Barn och fritid; pedagogisk/social verksamhet 761 a 

Barn och ungdom 761 a 

Barn och ungdomsvetenskap/-kunskap/-kultur 761 a 

Vård; omsorg om barn och ungdom 761 a 

Barnsköterskeutbildning 761 b 

Barn och fritid; fritid 761 c 

Fritidsledarutbildning 761 c 

Socialt arbete  762 _ 

Socionomutbildning 762 _ 

Omvårdnad; social service 762 a 

Social omsorg 762 a 

Social service 762 a 

Social service och omvårdnad; social service 762 a 

Social omsorg; äldre/handikappade/utv.störda 762 b 

Social omsorg; socialpedagogisk behandling 762 c 

Socialpedagogutbildning 762 c 

Socionomutbildning 762 d 

Socionomutbildning; äldre/handikappade 762 e 

Socionomutbildning; socialped. behandling 762 f 

Studie- och yrkesvägledarutbildning 762 g 

Personliga tjänster  81  
Hotell och restaurang 811 a 

Hotell 811 b 

Hotell och restaurangutbildning; hotell 811 b 
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Receptionist; hotell 811 b 

Restaurang; hotell 811 b 

Gastronomi 811 c 

Hotell och restaurangutbildning; restaurang 811 c 

Livsmedelsteknik; restaurang 811 c 

Livsmedelsteknik; servering 811 c 

Livsmedelsteknik; sjöintendentur 811 c 

Restaurang; servering 811 c 

Restaurang; sjöintendentur 811 c 

Restaurangutbildning 811 c 

Hotell o restaurangutbildning; storhushåll 811 d 

Livsmedelsteknik; storhushåll 811 d 

Restaurang; storhushåll 811 d 

Storhushåll 811 d 

Handel o administration; turism och resor 812 z 

Resor 812 z 

Turism 812 z 

Turism- och resandevetenskap 812 z 

Friskvård 813 z 

Friskvårdspedagogik 813 z 

Idrott 813 z 

Idrotts- och/eller friskvårdspedagogik 813 z 

Idrottskonsulentutbildning 813 z 

Idrottsvetenskap 813 z 

Hemkunskap 814 a 

Hushållsvetenskap 814 a 

Konsumtion 814 a 

Lokalvård 814 b 

Begravningstjänster 814 x 

Skorstensfejarutbildning 814 x 

Massageutbildning; skönhetsvård/välbefinnande 815 _ 

Frisörutbildning 815 a 

Hårvård 815 a 

Fotvårdsterapeututbildning 815 x 

Skönhetsvård 815 x 

Transporttjänster  84  
Kommunikation; transport 840 _ 

Logistik; transportinriktad 840 _ 

Fordonstekniskt arbete; transport 840 a 

Transporttjänster 840 a 

Transport; landtransporter 840 b 

Sjökaptensutbildning 840 c 

Styrmansutbildning 840 c 

Transport; sjöfart 840 c 

Flygvärdinneutbildning 840 d 

Pilotutbildning 840 d 

Trafikflygarutbildning 840 d 

Transport; luftfart 840 d 

Postservice 840 e 

Miljövård och hälsoskydd  85  
Miljö- och hälsoskydd 850 z 

Miljövård 850 z 

Vatten i natur och samhälle 850 z 

Ekoteknik 851 z 

Miljökontroll 851 z 

Miljöteknik 851 z 

Miljövårdsteknik 851 z 

Vattenteknik 851 z 

Djurskydd 852 z 

Naturvård 852 z 

Avfallshantering 853 z 

Renhållning 853 z 

Säkerhetstjänster  86  
Polisutbildning 861 a 

Brandskydd 861 b 

Civilförsvarsutbildning 861 c 

Arbetarskydd 862 z 

Arbetsmiljö 862 z 

Arbetsvetenskap 862 z 

Ergonomi 862 z 

Officersutbildning (yrkes-) 863 a 

Officersutbildning (reserv-) 863 b 

Militär utbildning 863 x 
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Bilaga 1 
 

‘Gamla’ SUN 

‘Gamla ‘SUN omfattade reguljära, skolmässiga utbildningar från 50-talet och fram till 
slutet av 90-talet, och bestod av ca 4 000 koder. Koderna var femställiga, där första 
siffran angav utbildningens huvudinriktning och andra siffran angav utbildningens nivå 
enligt följande: 
 

Utbildningens inriktning: 1:a siffran i SUN-koden 
0 Allmän grundutbildning 
1 Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet 
2 Pedagogisk utbildning 
3 Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, 
 samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 
4 Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och  
 naturvetenskaplig utbildning 
5 Utbildning för transport och kommunikation 
6 Utbildning för vårdyrken 
7 Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
8 Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och 
 militär tjänst 
9 Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp 
 

Utbildningsnivå: 2:a siffran i SUN-koden   Jfr SUN 2000  
1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 
2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år (motsvarande) 2 
3 Gymnasial utbildning högst 2-årig 31, 32 
4 Gymnasial utbildning längre än 2 år men max 3 år 33 
5 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år  41, 52 
6 Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 53, 54, 55 
7 Forskarutbildning 6  
 

Utbildningsgrupper 
Siffrorna 3-5 i koden hade ingen genomgående strikt systematisk innebörd utan kunde 
snarare ses som en löpnumrering av enskilda utbildningar. I stället användes ett s.k. 
standardschema för aggregering av de enskilda SUN-koderna till ett hundratal 
redovisningsgrupper. För detaljerad information om indelningen och vilka SUN-koder 
som ingick i respektive utbildningsgrupp hänvisas till Bakgrundsfakta till 
Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken 1998:4: Gruppering av utbildningar. 
Standardschema för aggregering av SUN-koder i redovisningsgrupper. 
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Bilaga 2 

ISCED 97 – kort beskrivning  

Nivå och de s.k. kompletterande dimensionerna 
ISCED bygger på en klassificering av respektive utbildningsprogram i nivå och ämnesinriktning.  
I ISCED 97 har därtill ett antal s.k. kompletterande dimensioner införts enligt följande schema.  
 
  Kompletterande dimensioner 
 
 Nivå Utbildning avsedd att Programorientering Teoretisk  
  leda till  längd 
 
0 Utbildning på förskolenivå   −   −   − 
 
1 Utbildning på   −   −   − 
 grundskolenivå, åk 1–6 
 
2 Utbildning på A, B, C  G, P-V, V   −    
 grundskolenivå, åk 7–9 2A: Avsedd att ge direkt G: Generell utbildning, 
  tillträde till gymnasie- ej fokuserad mot ett visst 
  utbildning som leder vidare yrkesområde. 
  till eftergymnasial utbild-  
  ning (3A och 3B). P-V:  Förberedande 
   yrkesutbildning. Minst 
  2B: Avsedd att ge direkt 25% yrkesinriktning - ger 
  tillträde till gymnasieut- dock inte tillräckliga 
  bildning som leder till yrkeskvalifikationer. 
  arbetsmarknaden (3C).  
 
  2C: Avsedd att ge direkt V:  Yrkesinriktad utbild- 
  tillträde till arbetsmark- ning, ger kvalifikationer  
  naden för ett visst yrke. 
 
3  Utbildning på A, B, C G, P-V, V S, M, L, VL 
 gymnasial nivå 3A: Avsedd att ge direkt G: Generell utbildning, S:    -  ½ år 
  tillträde till teoretisk ej fokuserad mot ett visst M:  > ½ - 1 år 
  eftergymnasial utbildning. yrkesområde.  L:   > 1 - 2 år 
  (5A).   VL: > 2 år 
   P-V:  Förberedande 
  3B: Avsedd att ge direkt yrkesutbildning. Minst 
  tillträde till praktisk/yrkes- 25%yrkesinriktning - ger  
  specifik eftergymnasial dock inte tillräckliga  
  utbildning (5B). yrkeskvalifikationer. 
 
  3C: Inte avsedd att ge direkt V:  Yrkesinriktad utbild- 
  tillträde till eftergymnasial ning, ger kvalifikationer  
  utbildning. Leder till för ett visst yrke. 
  arbetsmarknaden eller till 
  andra program på nivå 3-4. 
 
  3M: Uppbyggd av moduler; ej 
  ej möjligt att avgöra  
  destination G = general S=short M=medium 
   P-V = pre vocational/technical L=long VL=very long 
   V = vocational/technical  
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4 Eftergymnasial utbildning,  A, B, C G, P-V, V S, M, L, VL 
 ej ‘högskolenivå’6 4A:  Avsedd att ge direkt G:  Generell utbildning, S:   - 2 år 
  tillträde till teoretisk ej fokuserad mot ett M:  > 2 - 3 år 
  eftergymnasial utbildning visst yrkesområde. L:   > 3 - 4 år 
  (5A).   VL:> 4 år 
   P-V:  Förberedande 
  4B: Avsedd att ge direkt yrkesutbildning. Minst 
  tillträde till praktisk/ 25% yrkesinriktning – ger 
  eftergymnasial utbildning dock inte tillräckliga 
  (5B). yrkeskvalifikationer. 
     
  4C:  Inte avsedd att ge V:  Yrkesinriktad utbild-  
  direkt tillträde till efter- ning, ger kvalifikationer 
  gymnasial utbildning för ett visst yrke.  
  Leder till arbetsmarknaden   
  eller till andra program på 
  nivå 4. 
 
 
  Kompletterande dimensioner 
 
  Typ av program Teoretisk längd Examensstruktur 
 
5 Utbildning på A, B 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, R  /  1, 2 
 högskolenivå 5A: Teoretisk/forskar- 2:  2 - < 3 år För 5A gäller: 
  förberedande utbildning. 3:  3 - < 4 år 1: Första examen 
  Leder till yrken med höga 4:  4 - < 5 år 2: Andra examen 
  krav på teoretisk utbildning. 5:  5 - < 6 år R: Forskarinriktad 
  (Minst 3 år, normalt 4 år 6:  6 - < 7 år   examen 
  eller längre)    
     
  5B:  Praktisk/yrkesspecifik    För 5B gäller: 
  utbildning.    1: Första examen 
  (Normalt 2 - 3 år)    2: Andra examen 
 
6 Forskarutbildning − −   − 
  

   
Ämnesinriktning 
ISCED 97 använder en tvåställig kod i ett hierarkiskt system för att klassificera utbildningens 
ämnesinriktning. Första siffran anger  ‘huvudinriktning’ och andra siffran  ‘utbildningsinriktning’. I 
samband med revideringen utökades antalet utbildningsinriktningar från 21 till 25. 
 
EUROSTAT har i samarbete med UNESCO och OECD ansett att den indelning i utbildningsinriktning som 
finns i ISCED 97 är för grov för klassificering av i första hand yrkesutbildning, och har därför tagit fram en 
mer detaljerad indelning (Fields of Education and Training). Indelningen är uppbyggd på så sätt att en tredje 
siffra lagts till den 2-siffriga ISCED-koden och därigenom har ett 80-tal utbildningsområden erhållits. 
Meningen är att även denna indelning så småningom skall ingå i ISCED 97. 

                                                      
6 Nivå 4 i ISCED 97 benämns ‘post-secondary not tertiary education’ och är tänkt att bestå av utbildningar som befinner 
sig på gränsen mellan level 3 (secondary education) och level 5 (tertiary education). Bl.a. skall alla eftergymnasiala 
utbildningar kortare än 2 år räknas hit. För Sveriges del tillhör samtliga utbildningar på nivå 4 denna kategori. 
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 Broad fields Narrow fields   Detailed fields 
 
0 General 01 Basic / broad, general programmes 010 Basic / broad general programmes 
 Programmes 08 Literacy and numeracy  080 Literacy and numeracy 
  09 Personal skills 090 Personal skills 
    
1 Education 14 Teacher training  and 142 Education science 

   education science 143 Training for pre-school teachers 
    144 Training for teachers at basic levels 
    145 Training for teachers with subject specialisation 
    146 Training for teachers of vocational subjects 
 
2 Humanities 21 Arts 211 Fine arts 
 and Arts   212 Music and performing arts 
    213 Audio-visual techniques and media production 
    214 Design 
    215 Craft skills 
 
  22 Humanities 221 Religion  
    222 Foreign languages 
    223 Mother tongue 
    225 History and archaeology 
    226 Philosophy and ethics 
  
3 Social sciences, 31 Social and behavioural science 311 Psychology 
 Business   312 Sociology and cultural studies 
 and Law   313 Political science and civics 
    314 Economics 
     
  32 Journalism and information 321 Journalism and reporting 
    322 Library, information, archive 
 
  34 Business and administration 341 Wholesale and retail sales 
    342 Marketing and advertising 
    343 Finance, banking, insurance 
    344 Accounting and taxation 
    345 Management and administration 
    346 Secretarial and office work 

347 Working life 
 

  38 Law 380 Law  
 
4 Science,  42 Life science 421 Biology and biochemistry 
 Mathematics and   422 Environmental science 
 Computing    
   
  44 Physical science 441 Physics 
    442 Chemistry 

443 Earth science 
 

  46 Mathematics and statistics  461 Mathematics  
    462 Statistics 
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Broad fields Narrow fields   Detailed fields  
 
  48 Computing 481 Computer science 
    482 Computer use 
 
5 Engineering, 52 Engineering and 521 Mechanics and metal work 
 Manufacturing and  engineering trades 522 Electricity and energy  
 Construction    523 Electronics and automation 
    524 Chemical and process 

525 Motor vehicles, ships and aircraft 
  

  54 Manufacturing and 541 Food processing 
   processing 542 Textiles, clothes, footwear, leather 
    543 Materials (wood, paper, plastic, glass) 
    544 Mining and extraction 
 
  58 Architecture and building 581 Architecture and town planning 
    582 Building and civil engineering 
 
6 Agriculture 62 Agriculture, forestry  621  Crop and livestock production 
 and Veterinary  and fishery 622 Horticulture 
    623 Forestry 
    624 Fisheries 
  
  64 Veterinary 641 Veterinary  
 
7 Health and 72 Health 721 Medicine 
 Welfare   723 Nursing and caring 
    724 Dental studies 
    725 Medical diagnostic and treatment technology 
    726 Therapy and rehabilitation 
    727 Pharmacy 
     
  76 Social services 761 Child care and youth services 
    762 Social work and counselling  
  
8 Services 81 Personal services 811 Hotel, restaurant and catering 
    812 Travel, tourism and leisure 
    813 Sports 
    814 Domestic services 
    815 Hair and beauty services 
 
  84 Transport services 840 Transport services 
 
  85 Environmental protection 851 Environmental protection technology  
    852 Natural environments and wildlife 
    853 Community sanitation services 
     
  86 Security services 861 Protection of persons and property 
    862 Occupational health and safety 
    863 Military and defence 
 
 ‘0’ is used in the third position when there is only one detailed field for the corresponding 
narrow field or when classifying broad programmes comprising parts from - at least three of the 
detailed fields, and none of the detailed fields is dominating (see also ‘Interdisciplinary and 
broad programmes on  page 12).  
 
‘9’, ‘99’ or ‘999’ should be used in data collection if the field is not known or unspecified. 
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Level/nivå i SUN och ISCED före respektive efter revidering

  Gamla   Gamla   SUN   ISCED
  ISCED   SUN   2000   97

 Grundskole- 1 år

 utbildning 2 år

3 år

1 1 4 år 1 1

5 år

6 år

7 år

2 2 8 år 2 2

9 år -

 Gymnasial < 2 år 31

3 3  utbildning 2 år 32 3C

4 3 år - 33 3A

 Eftergymnasial < 2 år 41 4

5 5  utbildning 2 år 52 5B

3 år 53

6 6 4 år - 54 5A

 Forskar- Lic

7 7  utbildning 62 6

Doktor

64
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Koppling mellan ISCED 97 och SUN 2000

Nivå i SUN 2000

'Level' enl Längd Ytterligare
ISCED 97 (antal år) indelning

'duration' bl.a 'voc./general'
ISCED 97 ISCED 97

      X       X       X

Inriktning i SUN 2000

'Fields' enl 'Fields' enl Fields of Nationell
ISCED 97 ISCED 97 Education and indelning

Training

      X       X       X       X

ISCED 97
Går att utläsa ur SUN 2000-koden:
Level, field, duration, vocational/general

Går indirekt att utläsa ur SUN-koden:
A/B/C (destination på nivå 3-4) samt A/B (type of program på nivå 5)
(Härleds från duration)

Går ej att utläsa ur SUN-koden:
Degree structure  
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