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Register: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 
 
Statistikansvarig: Medlingsinstitutet 
Statistikprodukt: Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 
Kontaktperson:  Sofia Nilsson, tel: 019-17 65 86, e-post: sofia.nilsson@scb.se 
        Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se 
 
Register 
Namn 
SLPK 

Presentationstext 
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 

Beskrivning 
Beskriver löner och sysselsättning inom den primärkommunala sektorn 

Registertyp 
administrativt register 

 
Version 
Namn 
SLPKsql 

Presentationstext 
Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor, sql-version 

Beskrivning 
Innehåller samtliga variabler lagrat i sql 

Personregister 
ja 

Slutligt observationsregister 
ja 

 
Databas 
Namn 
SLO1999 

Första tid 
1999 

Senaste tid 
1999 

Presentationstext 
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 1999 

Referenstid 
1 november 

Beskrivning 
SLPK, fullständigt innehåll, sql-version. Innehåller samtliga variabler lagrat i sql 
Tillgänglighet 
Databasen är endast tillgänglig för intern användning 
 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 
Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 1999 
Objekttyp 
Kommunanställda 

Population 
Anställda per den 1 november 

Beskrivning 
 

Antal tabellrader / poster 
841511 
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Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Ålder Ålder vid 

mättidpunkten 
   ej summerbar  Alder 

Arbetade timmar Antal arbetade timmar 
som lön utgått för 
under oktober 1999. 
Gäller endast för 
timavlönade. För 
övriga är 0 angivet. 

   summerbar timmar Arbh 

Faktiskt arbetad tid     summerbar timmar Arbhf 
Arbetare, tjänstemän 
eller övriga 

    ej summerbar  arbtjm 

Avtalsområde     ej summerbar  avom 
Avtalskod     ej summerbar  avtal 
Kommunala 
befattningskoden 

    ej summerbar  befk 

Tillägg för beredskap     summerbar kronor Bered99 
Fast lön 
Fast kontant 

Fast lön enligt 
överenskommelse, 
inkl. fastat lönetillägg 
uppräknat till heltid 

   summerbar kronor Flon99 

Förmånsgrupp     ej summerbar  fmgrp 
Föräldrapenningstilläg
g 

    summerbar kronor Fpen99 

Faktisk 
sysselsättningsgrad 

Faktisk 
sysselsättningsgrad. 
Hänsyn till partiell 
tjänstledighet är tagen. 
För timavlönade och 
tjänstlediga är 0 
angivet. 

   ej summerbar  Fsys 

Fasta lönetillägg     summerbar kronor Ftill99 
Belopp Belopp (heltidslön).    summerbar kronor Hellon99 
Timlön     summerbar kronor Hlon99 
Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad 

(årsarbete) 
   ej summerbar  Isys99 

Tillägg för jour     summerbar kronor Jour99 
Kommunkod Kommunindelning 

enligt 1999-01-01. Om 
kommunkodens första 
siffra är en trea så 
avser koden ett 
kommunalförbund. 

   ej summerbar  kommun99 

Kön     ej summerbar  Kön 
Länskod Länsindelning enligt 

1999-01-01 
   ej summerbar  Lan99 

Löpnummer Om en individ har en    ej summerbar  Lopnr 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

post anges löpnummer 
till 1. Om en individ 
har flera poster anges 
posterna med 
löpnummer 1-9. 
Löpnummer 1 anges 
för den post som har 
högst utbetald lön. 

Lönepopulationen Poster där variabeln 
Lönepopulation = L 
ingår i 
lönepopulationen 

   ej summerbar  lpop 

Månadslön Månadslön; fast lön + 
rörliga tillägg 
uppräknade till heltid 

   summerbar kronor Mlon99 

Tillägg för OB     summerbar kronor Ob99 
Överenskommen 
sysselsättningsgrad för 
alla 

    ej summerbar  Osys99 

Överenskommen 
sysselsättningsgrad för 
månadsavlönade 

    ej summerbar  Osysly 

Tillägg för övertid     summerbar kronor OverTill99 
Övriga rörliga tillägg     summerbar kronor Ovr99 
Personnummer     ej summerbar  PersonNr99 
Personalkategori     ej summerbar  pkat99 
Sjuklön dag 1 - 14     summerbar kronor Sjuk1_99 
Sjuklön dag 15 -     summerbar kronor Sjuk2_99 
Skolform     ej summerbar  skolf 
SSYK-kod Yrkeskod enligt 

Standard för svensk 
yrkesklassificering 
(SSYK96). 

   ej summerbar  SSYK 

Utbildningskod Svensk 
utbildningsnomenklatu
r 

Utbildningsregistret   ej summerbar  Sun 

Utbildningsnivå Utbildningsnivå, 
utbildningskodens 
andra siffra 

Utbildningsregistret   ej summerbar  SunNiva 

Utbildningsinriktning Utbildningsinriktning, 
utbildningskodens 
första siffra 

Utbildningsregistret   ej summerbar  SunInr 

Tjänstledighetskod     ej summerbar  Tjlk 
Tjänstledighetens 
omfattning 

    ej summerbar  Tjlom 

SCB:s 
tjänstledighetskod 

    ej summerbar  tjlscb 

Tjänstgöringsomfattnin Faktisk    ej summerbar  Tjomf 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
g tjänstgöringsomfattnin

g. Hänsyn till partiell 
tjänstledighet är tagen. 

Tjänstledighetstyp     ej summerbar  Tjtyp 
Utbetald lön Totalt utbetald lön 

inkl. tillägg under 
november 1999 

   summerbar kronor Ulon99 

Uppehållslönefaktor Faktorn är uttryckt i 
procent. 75-99 
förekommer, annars 0. 

   ej summerbar  Upfak 

Avtalsenlig 
veckoarbetstid 

    summerbar hundradels timmar Varbh99 

Verksamhetskod     ej summerbar  vkod99 
 
 
 
Värdemängder 
Namn Beskrivning 
Alder Ålder vid mättillfälle 
 
Namn Beskrivning 
Arbh Arbetade timmar 
 
Namn Beskrivning 
Arbhf Faktiskt arbetad tid 
 
Namn Beskrivning 
arbtjm Arbetare, tjänstemän eller övriga 
Kod Benämning 
A Arbetare 
T Tjänstemän 
Ö Övriga 
 
Namn Beskrivning 
avom Avtalsområde 
Kod Benämning 
A HÖK 
B ÖLA 
G HÖK ackordsarbetare 
Z Avtal 17, 20, 21, 70 
 
Namn Beskrivning 
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avtal Avtalskod 
Kod Benämning 
01 AB (Allmänna bestämmelser) 
17 Pan-avtalet (Personliga assistenter och anhörigvårdare) 
20 Bea-avtalet (Arbetsmarknadspolitiska åtgärder) 
21 Bea-avtalet (Utbildningsvikarier) 
70 Lokala avtal, arvodesanställda 
 
Namn Beskrivning 
befk Kommunala befattningskoden. Värdemängden är stor, de enskilda koderna redovisas därför ej här. 
Kod Benämning 
 
Namn Beskrivning 
Bered99 Tillägg för beredskap 
 
Namn Beskrivning 
Flon99 Fast kontant lön enligt överenskommelse, inkl. fasta lönetillägg uppräknat till heltid 
 
Namn Beskrivning 
fmgrp Förmånsgrupp 
Kod Benämning 
1A Arbetstagare som anställts på heltid för en sammanhängande tid av minst tre månader 
1B Arbetstagare som anställts på deltid omfattande minst 40% för en sammanhängande tid av minst tre mån 
2 Annan arbetstagare utan rätt till sjuklön enligt AB § 27 mom 5 
2A Annan arbetstagare med rätt till sjuklön enligt AB § 27 mom 5 
5 Arbetstagare på övriga avtal 
 
Namn Beskrivning 
Fpen99 Föräldrapenningstillägg 
 
Namn Beskrivning 
Fsys Faktisk sysselsättningsgrad, 0 - 100 Procent 
 
Namn Beskrivning 
Ftill99 Fasta lönetillägg 
 
Namn Beskrivning 
Hellon99 Belopp (heltidslön) 
 
Namn Beskrivning 
Hlon99 Antal arbetade timmar som lön utgått för under oktober respektive år. Gäller endast för timavlönade. För övriga är 0 angivet. 
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Namn Beskrivning 
Isys99 Sysselsättningsgrad (årsarbete), 0 - 100 Procent 
 
Namn Beskrivning 
Jour99 Tillägg för Jour 
 
Namn Beskrivning 
kommun99 Kommunindelning enligt 1999-01-01 samt kommunalförbund 
Kod Benämning 
0114 Upplands-Väsby 
0115 Vallentuna 
0117 Österåker 
0120 Värmdö 
0123 Järfälla 
0125 Ekerö 
0126 Huddinge 
0127 Botkyrka 
0128 Salem 
0136 Haninge 
0138 Tyresö 
0139 Upplands-Bro 
0140 Nykvarn 
0160 Täby 
0162 Danderyd 
0163 Sollentuna 
0180 Stockholm 
0181 Södertälje 
0182 Nacka 
0183 Sundbyberg 
0184 Solna 
0186 Lidingö 
0187 Vaxholm 
0188 Norrtälje 
0191 Sigtuna 
0192 Nynäshamn 
0305 Håbo 
0319 Älvkarleby 
0360 Tierp 
0380 Uppsala 
0381 Enköping 
0382 Östhammar 
0428 Vingåker 
0461 Gnesta 
0480 Nyköping 
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0481 Oxelösund 
0482 Flen 
0483 Katrineholm 
0484 Eskilstuna 
0486 Strängnäs 
0488 Trosa 
0509 Ödeshög 
0512 Ydre 
0513 Kinda 
0560 Boxholm 
0561 Åtvidaberg 
0562 Finspång 
0563 Valdemarsvik 
0580 Linköping 
0581 Norrköping 
0582 Söderköping 
0583 Motala 
0584 Vadstena 
0586 Mjölby 
0604 Aneby 
0617 Gnosjö 
0642 Mullsjö 
0643 Habo 
0662 Gislaved 
0665 Vaggeryd 
0680 Jönköping 
0682 Nässjö 
0683 Värnamo 
0684 Sävsjö 
0685 Vetlanda 
0686 Eksjö 
0687 Tranås 
0760 Uppvidinge 
0761 Lessebo 
0763 Tingsryd 
0764 Alvesta 
0765 Älmhult 
0767 Markaryd 
0780 Växjö 
0781 Ljungby 
0821 Högsby 
0834 Torsås 
0840 Mörbylånga 
0860 Hultsfred 
0861 Mönsterås 
0862 Emmaboda 
0880 Kalmar 
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0881 Nybro 
0882 Oskarshamn 
0883 Västervik 
0884 Vimmerby 
0885 Borgholm 
0980 Gotland 
1060 Olofström 
1080 Karlskrona 
1081 Ronneby 
1082 Karlshamn 
1083 Sölvesborg 
1214 Svalöv 
1230 Staffanstorp 
1231 Burlöv 
1233 Vellinge 
1256 Östra Göinge 
1257 Örkelljunga 
1260 Bjuv 
1261 Kävlinge 
1262 Lomma 
1263 Svedala 
1264 Skurup 
1265 Sjöbo 
1266 Hörby 
1267 Höör 
1270 Tomelilla 
1272 Bromölla 
1273 Osby 
1275 Perstorp 
1276 Klippan 
1277 Åstorp 
1278 Båstad 
1280 Malmö 
1281 Lund 
1282 Landskrona 
1283 Helsingborg 
1284 Höganäs 
1285 Eslöv 
1286 Ystad 
1287 Trelleborg 
1290 Kristianstad 
1291 Simrishamn 
1292 Ängelholm 
1293 Hässleholm 
1315 Hylte 
1380 Halmstad 
1381 Laholm 
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1382 Falkenberg 
1383 Varberg 
1384 Kungsbacka 
1401 Härryda 
1402 Partille 
1407 Öckerö 
1415 Stenungsund 
1419 Tjörn 
1421 Orust 
1427 Sotenäs 
1430 Munkedal 
1435 Tanum 
1438 Dals-Ed 
1439 Färgelanda 
1440 Ale 
1441 Lerum 
1442 Vårgårda 
1443 Bollebygd 
1444 Grästorp 
1445 Essunga 
1446 Karlsborg 
1447 Gullspång 
1452 Tranemo 
1460 Bengtsfors 
1461 Mellerud 
1462 Lilla Edet 
1463 Mark 
1465 Svenljunga 
1466 Herrljunga 
1470 Vara 
1471 Götene 
1472 Tibro 
1473 Töreboda 
1480 Göteborg 
1481 Mölndal 
1482 Kungälv 
1484 Lysekil 
1485 Uddevalla 
1486 Strömstad 
1487 Vänersborg 
1488 Trollhättan 
1489 Alingsås 
1490 Borås 
1491 Ulricehamn 
1492 Åmål 
1493 Mariestad 
1494 Lidköping 
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1495 Skara 
1496 Skövde 
1497 Hjo 
1498 Tidaholm 
1499 Falköping 
1715 Kil 
1730 Eda 
1737 Torsby 
1760 Storfors 
1761 Hammarö 
1762 Munkfors 
1763 Forshaga 
1764 Grums 
1765 Årjäng 
1766 Sunne 
1780 Karlstad 
1781 Kristinehamn 
1782 Filipstad 
1783 Hagfors 
1784 Arvika 
1785 Säffle 
1814 Lekeberg 
1860 Laxå 
1861 Hallsberg 
1862 Degerfors 
1863 Hällefors 
1864 Ljusnarsberg 
1880 Örebro 
1881 Kumla 
1882 Askersund 
1883 Karlskoga 
1884 Nora 
1885 Lindesberg 
1904 Skinnskatteberg 
1907 Surahammar 
1917 Heby 
1960 Kungsör 
1961 Hallstahammar 
1962 Norberg 
1980 Västerås 
1981 Sala 
1982 Fagersta 
1983 Köping 
1984 Arboga 
2021 Vansbro 
2023 Malung 
2026 Gagnef 
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2029 Leksand 
2031 Rättvik 
2034 Orsa 
2039 Älvdalen 
2061 Smedjebacken 
2062 Mora 
2080 Falun 
2081 Borlänge 
2082 Säter 
2083 Hedemora 
2084 Avesta 
2085 Ludvika 
2101 Ockelbo 
2104 Hofors 
2121 Ovanåker 
2132 Nordanstig 
2161 Ljusdal 
2180 Gävle 
2181 Sandviken 
2182 Söderhamn 
2183 Bollnäs 
2184 Hudiksvall 
2260 Ånge 
2262 Timrå 
2280 Härnösand 
2281 Sundsvall 
2282 Kramfors 
2283 Sollefteå 
2284 Örnsköldsvik 
2303 Ragunda 
2305 Bräcke 
2309 Krokom 
2313 Strömsund 
2321 Åre 
2326 Berg 
2361 Härjedalen 
2380 Östersund 
2401 Nordmaling 
2403 Bjurholm 
2404 Vindeln 
2409 Robertsfors 
2417 Norsjö 
2418 Malå 
2421 Storuman 
2422 Sorsele 
2425 Dorotea 
2460 Vännäs 
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2462 Vilhelmina 
2463 Åsele 
2480 Umeå 
2481 Lycksele 
2482 Skellefteå 
2505 Arvidsjaur 
2506 Arjeplog 
2510 Jokkmokk 
2513 Överkalix 
2514 Kalix 
2518 Övertorneå 
2521 Pajala 
2523 Gällivare 
2560 Älvsbyn 
2580 Luleå 
2581 Piteå 
2582 Boden 
2583 Haparanda 
2584 Kiruna 
3013 Räddningstjänsten Solna-Sundbyberg 
3015 Södertörns barndförsvarsförbund 
3016 Södra Roslagens barndförsvarsförbund 
3017 Brandkåren Attunda 
3018 Utbildningsförbundet Solna-Sundbyberg 
3019 Kfb Edsvikens vårdgymnasium 
3042 Kfb Västra Sörmlands Räddningstjänst 
3080 Kalmarsunds Gymnasieförbund 
3081 Ölands kommunalförbund 
3082 Kfb Naturbruksgymnasierna i Kalmar län 
3101 Räddningstjänsten Västra Blekinge 
3122 Landskrona-Kävlinge-Svalövs kfb för gymnasieutbildning 
3125 Sydskånska Gymnasieförbundet 
3126 Sydvästra Skånes kommunalförbund 
3128 Räddningstjänsten Mellanskåne 
3129 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund - SÖRF 
3151 Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
3152 Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 
3153 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
3154 Kommunalförbundet Dalsland 
3155 Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
3156 Skaraborgsvatten 
3170 Karlstad-Grums vattenverksförbund 
3171 Värmlands läns vårdförbund 
3172 Bergslagens räddningstjänst 
3180 Nerikes Brandkår 
3181 Sydnärkes Utbildningsförbund 
3190 Kolbäcksådalens gymnasieförbund 
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3191 Norra Västmanlands utbildningsförbund 
3200 Västerbergslagens utbildningscentrum 
3201 Kfb för vård och behandling i Dalarna 
3202 Södra Dalarnas räddningstjänstförbund 
3203 Räddningstjänsten Dala Mitt 
3210 Gästrike Räddningstjänstförbund 
3211 Kommunalförbundet Gästrike Inköp 
3212 Kommunalförbundet Inköp Hälsingland 
3220 Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund 
3250 Lapplands kommunalförbund 
3251 Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten 
 
Namn Beskrivning 
Kön Kön 
Kod Benämning 
1 Man 
2 Kvinna 
 
Namn Beskrivning 
Lan99 Länsindelning enligt 1999-01-01 
Kod Benämning 
01 Stockholms län 
03 Uppsala län 
04 Södermanlands län 
05 Östergötlands län 
06 Jönköpings län 
07 Kronobergs län 
08 Kalmar län 
09 Gotlands län 
10 Blekinge län 
12 Skåne län 
13 Hallands län 
14 Västra Götalands län 
17 Värmlands län 
18 Örebro län 
19 Västmanlands län 
20 Dalarnas län 
21 Gävleborgs län 
22 Västernorrlands län 
23 Jämtlands län 
24 Västerbottens län 
25 Norrbottens län 
 
Namn Beskrivning 
Lopnr Om en individ har en post anges löpnummer till 1. Om en individ har flera poster anges posterna med löpnummer 1-9. 



 14 
Löpnummer 1 anges för den post som har högst utbetald lön. 

 
Namn Beskrivning 
lpop Lönepopulation 
Kod Benämning 
L Ingår i lönepopulationen 
 
Namn Beskrivning 
Mlon99 Månadslön; fast lön + rörliga tillägg uppräknade till heltid. 
 
Namn Beskrivning 
Ob99 Tillägg för obekväm arbetstid 
 
Namn Beskrivning 
Osys99 Överenskommen sysselsättningsgrad för alla, 0 - 100 Procent 
 
Namn Beskrivning 
Osysly Överenskommen sysselsättningsgrad (månadsavlönade), 0 - 100 Procent 
 
Namn Beskrivning 
OverTill99 Övertidstillägg 
 
Namn Beskrivning 
Ovr99 Övriga rörliga tillägg 
 
Namn Beskrivning 
PersonNr99 Personnummer 
 
Namn Beskrivning 
pkat99 Personalkategori 
Kod Benämning 
10 Förskollärare 
11 Fritidspedagog 
12 Arbetsledare barnomsorg 
13 Dagbarnvårdare 
14 Barnskötare 
15 Arbetsledare omsorg 
16 Vårdbiträde/vårdare/sjv biträdre 
17 Undersköterska/skötare 
18 Sjuksköterska 
19 Socialsekreterare 
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1Z Övrig vård och omsorg 
20 Skolledare 
21 Gymnasielärare 
22 Grundskolelärare 
23 Annan lärare 
24 Elevassistent 
25 Övrig skolpersonal 
26 Fritidsledare 
27 Bibliotekspersonal 
28 Övrig fritids- och kulturpersonal 
30 Måltidspersonal 
31 Städpersonal 
32 Kommunalarbetare 
33 Brandpersonal 
34 Ingenjörer 
35 Vaktmästare 
36 Övrig personal inom teknik 
40 Chef 
41 Handläggare 
42 Kontorspersonal 
72 Anställda lokala avtal 
82 Anställda enligt Bea-avtalet 
 
Namn Beskrivning 
Sjuk1_99 sjuklön dag 1 – 14 
 
Namn Beskrivning 
Sjuk2_99 Sjuklön dag 15 -  
 
Namn Beskrivning 
skolf Skolform 
Kod Benämning 
1 Grundskola 
2 Gymnasieskola 
3 Komvux 
4 Förskola 
5 Förskoleklass 
7 Särskola 
9 Övrig 
 
Namn Beskrivning 
SSYK Yrkeskod enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK96). 
Kod Benämning 
**** Uppgift saknas 
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011 Militärer 
0110 Militärer 
111 Högre ämbetsmän och politiker 
1110 Högre ämbetsmän och politiker 
112 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 
1120 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 
121 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 
1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 
122 Drift- och verksamhetschefer 
1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 
1223 Driftchefer inom byggverksamhet 
1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 
1225 Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 
1226 Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 
1227 Verksamhetschefer inom utbildning 
1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg 
1229 Övriga drift- och verksamhetschefer 
123 Chefer för särskilda funktioner 
1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 
1232 Personalchefer 
1233 Försäljnings- och marknadschefer 
1234 Reklam- och PR-chefer 
1235 Inköps- och distributionschefer 
1236 IT-chefer 
1237 Forsknings- och utvecklingschefer 
1239 Övriga chefer inom specialområden 
131 Chefer för mindre företag och enheter 
1311 Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
1312 Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 
1313 Chefer för mindre byggföretag 
1314 Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 
1315 Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 
1316 Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 
1317 Chefer för mindre enheter inom utbildning 
1318 Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 
1319 Chefer för övriga mindre företag och enheter 
211 Fysiker, kemister m.fl. 
2111 Fysiker och astronomer 
2112 Meteorologer 
2113 Kemister 
2114 Geologer, geofysiker m.fl. 
212 Matematiker och statistiker 
2121 Matematiker 
2122 Statistiker 
213 Dataspecialister 
2131 Systemerare och programmerare 
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2139 Övriga dataspecialister 
214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 
2141 Arkitekter och stadsplanerare 
2142 Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 
2143 Civilingenjörer m.fl., elkraft 
2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 
2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 
2146 Civilingenjörer m.fl., kemi 
2147 Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 
2148 Lantmätare 
2149 Övriga civilingenjörer m.fl. 
221 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 
2211 Biologer 
2212 Farmakologer m.fl. 
2213 Agronomer och hortonomer 
2214 Jägmästare m.fl. 
222 Hälso- och sjukvårdsspecialister 
2221 Läkare 
2222 Tandläkare 
2223 Veterinärer 
2224 Apotekare 
2225 Logopeder 
2229 Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 
223 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 
2231 Barnmorskor 
2232 Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 
2233 Akutsjuksköterskor m.fl. 
2234 Barnsjuksköterskor 
2235 Distriktssköterskor 
2236 Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 
231 Universitets- och högskollärare 
2310 Universitets- och högskollärare 
232 Gymnasielärare m.fl. 
2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen 
2322 Gymnasielärare i yrkesämnen 
2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen 
233 Grundskollärare 
2330 Grundskollärare 
234 Speciallärare 
2340 Speciallärare 
235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 
2351 Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 
241 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 
2411 Revisorer m.fl. 
2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare 
2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare 
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2414 Organisationsutvecklare 
2419 Övriga företagsekonomer 
242 Jurister 
2421 Advokater och åklagare 
2422 Domare 
2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 
2429 Övriga jurister 
243 Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 
2431 Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 
2432 Bibliotekarier m.fl. 
244 Samhälls- och språkvetare 
2441 Nationalekonomer 
2442 Sociologer, arkeologer m.fl. 
2443 Filosofer, historiker och statsvetare 
2444 Språkvetare, översättare och tolkar 
245 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 
2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. 
2452 Skulptörer, målare m.fl. 
2453 Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 
2454 Koreografer och dansare 
2455 Regissörer och skådespelare 
2456 Formgivare 
246 Präster 
2460 Präster 
247 Administratörer i offentlig förvaltning 
2470 Administratörer i offentlig förvaltning 
248 Administratörer i intresseorganisationer 
2480 Administratörer i intresseorganisationer 
249 Psykologer, socialsekreterare m.fl. 
2491 Psykologer m.fl. 
2492 Socialsekreterare och kuratorer 
311 Ingenjörer och tekniker 
3111 Laboratorieingenjörer 
3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 
3113 Elingenjörer och eltekniker 
3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 
3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 
3116 Kemiingenjörer och kemitekniker 
3117 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 
3118 Kartingenjörer m.fl. 
3119 Övriga ingenjörer och tekniker 
312 Datatekniker och dataoperatörer 
3121 Datatekniker 
3122 Dataoperatörer 
313 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 
3131 Fotografer 
3132 Ljud- och bildtekniker 
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3133 Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 
3134 Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 
314 Piloter, fartygsbefäl m.fl. 
3141 Maskinbefäl 
3142 Fartygsbefäl m.fl. 
3143 Piloter m.fl. 
3144 Flygledare 
3145 Flygtekniker 
315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 
3151 Byggnads- och brandinspektörer 
3152 Säkerhetsinspektörer m.fl. 
321 Lantmästare, skogsmästare m.fl. 
3211 Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 
3212 Skogsmästare m.fl. 
322 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 
3221 Arbetsterapeuter 
3222 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 
3223 Dietister 
3224 Optiker 
3225 Tandhygienister 
3226 Sjukgymnaster m.fl. 
3227 Djursjukvårdare 
3228 Receptarier 
3229 Övriga terapeuter 
323 Sjuksköterskor 
3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 
3232 Operationssjuksköterskor 
3233 Geriatriksjuksköterskor 
3234 Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 
3235 Röntgensjuksköterskor 
3239 Övriga sjuksköterskor 
324 Biomedicinska analytiker 
3240 Biomedicinska analytiker 
331 Förskollärare och fritidspedagoger 
3310 Förskollärare och fritidspedagoger 
332 Andra lärare och instruktörer 
3320 Andra lärare och instruktörer 
341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 
3411 Värdepappersmäklare 
3412 Försäkringsrepresentanter 
3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 
3414 Reseproducenter 
3415 Företagssäljare 
3416 Inköpare 
3417 Värderare och auktionister 
3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare 
3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 
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342 Agenter, förmedlare m.fl. 
3421 Agenter 
3422 Speditörer 
3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare 
3429 Övriga agenter m.fl. 
343 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 
3431 Administrativa assistenter 
3432 Boutredare 
3433 Redovisningsekonomer m.fl. 
344 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 
3441 Tulltjänstemän 
3442 Taxeringstjänstemän 
3443 Socialförsäkringstjänstemän 
3449 Övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 
345 Poliser 
3450 Poliser 
346 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 
3461 Behandlingsassistenter m.fl. 
3462 Fritidsledare m.fl. 
347 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 
3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 
3472 Presentatörer i radio, TV m.m. 
3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 
3474 Cirkus- och varietéartister m.fl. 
3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 
3476 Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 
348 Pastorer 
3480 Pastorer 
411 Kontorssekreterare och dataregistrerare 
4111 Dataregistrerare 
4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 
412 Bokförings- och redovisningsassistenter 
4120 Bokförings- och redovisningsassistenter 
413 Lager- och transportassistenter 
4131 Lagerassistenter m.fl. 
4132 Transportassistenter 
414 Biblioteksassistenter m.fl. 
4140 Biblioteksassistenter m.fl. 
415 Brevbärare m.fl. 
4150 Brevbärare m.fl. 
419 Övrig kontorspersonal 
4190 Övrig kontorspersonal 
421 Kassapersonal m.fl. 
4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 
4212 Bank- och postkassörer 
4213 Croupierer m.fl. 
4214 Pantlånare 
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4215 Inkasserare m.fl. 
422 Kundinformatörer 
4221 Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 
4222 Receptionister m.fl. 
4223 Telefonister 
4224 Trafikinformatörer m.fl. 
511 Resevärdar m.fl. 
5111 Flygvärdinnor m.fl. 
5112 Tågmästare m.fl. 
5113 Guider och reseledare 
512 Storhushålls- och restaurangpersonal 
5121 Storhushållsföreståndare m.fl. 
5122 Kockar och kokerskor 
5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar 
513 Vård- och omsorgspersonal 
5131 Barnskötare m.fl. 
5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 
5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 
5134 Skötare och vårdare 
5135 Tandsköterskor 
5139 Övrig vård- och omsorgspersonal 
514 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 
5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. 
5142 Begravningsentreprenörer 
5149 Övrig servicepersonal, personliga tjänster 
515 Säkerhetspersonal 
5151 Brandmän 
5152 Väktare och ordningsvakter 
5153 Kriminalvårdare 
5159 Övrig säkerhetspersonal 
521 Fotomodeller m.fl. 
5210 Fotomodeller m.fl. 
522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 
5221 Försäljare, dagligvaror 
5222 Försäljare, fackhandel 
5223 Kaféföreståndare 
5224 Kioskföreståndare 
5225 Bensinstationsföreståndare m.fl. 
5226 Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 
5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. 
611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård 
6111 Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 
6112 Trädgårdsodlare 
6113 Trädgårdsanläggare m.fl. 
612 Djuruppfödare och djurskötare 
6121 Husdjursuppfödare och husdjursskötare 
6122 Fjäderfäuppfödare 
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6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare 
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 
614 Skogsbrukare 
6140 Skogsbrukare 
615 Fiskare och jägare 
6151 Fiskodlare 
6152 Fiskare 
6153 Jägare 
711 Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 
7111 Gruv- och bergarbetare 
7112 Stenhuggare m.fl. 
712 Byggnads- och anläggningsarbetare 
7121 Murare m.fl. 
7122 Betongarbetare 
7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 
7124 Anläggningsarbetare 
7129 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 
713 Byggnadshantverkare 
7131 Takmontörer 
7132 Golvläggare 
7133 Isoleringsmontörer 
7134 Glasmästare 
7135 VVS-montörer m.fl. 
7136 Installationselektriker 
7137 Fastighetsskötare 
7139 Övriga byggnadshantverkare 
714 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 
7141 Målare 
7142 Lackerare 
7143 Skorstensfejare och saneringsarbetare 
721 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 
7211 Gjutare 
7212 Svetsare och gasskärare 
7213 Tunnplåtslagare 
7214 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 
7215 Riggare och kabelsplitsare 
7216 Dykare 
722 Smeder, verktygsmakare m.fl. 
7221 Smeder 
7222 Verktygsmakare m.fl. 
7223 Verktygsuppsättare 
7224 Slipare m.fl. 
723 Maskin- och motorreparatörer 
7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 
7232 Flygmekaniker och flygreparatörer 
7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 
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724 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 
7241 Elmontörer och elreparatörer 
7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 
7243 Distributionselektriker 
731 Finmekaniker m.fl. 
7311 Finmekaniker 
7312 Musikinstrumentmakare m.fl. 
7313 Guld- och silversmeder 
732 Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 
7321 Drejare m.fl. 
7322 Glashyttearbetare m.fl. 
7323 Glasgravörer 
7324 Dekorationsmålare 
733 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 
7330 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 
734 Grafiker m.fl. 
7341 Text- och bildoperatörer m.fl. 
7342 Etsare och gravörer, tryckmedier 
7343 Privatbokbindare 
7344 Screen- och schablontryckare 
741 Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 
7411 Slaktare, styckare m.fl. 
7412 Bagare och konditorer 
7413 Provsmakare och kvalitetsbedömare 
742 Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 
7421 Möbelsnickare m.fl. 
7422 Korgmakare och borstbindare 
743 Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 
7431 Skräddare, modister och ateljésömmerskor 
7432 Körsnärer 
7433 Tillskärare 
7434 Sömmare 
7435 Tapetserare 
744 Garvare, skinnberedare och skomakare 
7441 Garvare och skinnberedare 
7442 Skomakare m.fl. 
811 Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 
8111 Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 
8112 Brunnsborrare m.fl. 
812 Processoperatörer vid stål- och metallverk 
8121 Ugnsoperatörer m.fl. 
8122 Valsverksoperatörer 
8123 Värmebehandlingsoperatörer 
8124 Tråddragare m.fl. 
8125 Gjuterioperatörer 
813 Processoperatörer, glas och keramiska produkter 
8130 Processoperatörer, glas och keramiska produkter 
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814 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 
8141 Sågverksoperatörer 
8142 Processoperatörer, träfiberindustri 
8143 Processoperatörer, pappersmassa 
8144 Processoperatörer, papper 
815 Processoperatörer, kemisk basindustri 
8150 Processoperatörer, kemisk basindustri 
816 Driftmaskinister m.fl. 
8160 Driftmaskinister m.fl. 
817 Industrirobotoperatörer 
8170 Industrirobotoperatörer 
821 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 
8211 Verktygsmaskinoperatörer 
8212 Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 
822 Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 
8221 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 
8222 Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 
8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 
8224 Maskinoperatörer, fotografiska produkter 
8229 Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 
823 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 
8231 Maskinoperatörer, gummiindustri 
8232 Maskinoperatörer, plastindustri 
824 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
825 Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 
8251 Maskinoperatörer, tryckeri 
8252 Maskinoperatörer, bokbinderi 
8253 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 
826 Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 
8261 Maskinoperatörer, garnberedning 
8262 Maskinoperatörer, vävning och stickning 
8263 Symaskinoperatörer 
8264 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 
8265 Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 
8269 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 
827 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 
8271 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 
8272 Maskinoperatörer, mejeri 
8273 Maskinoperatörer, kvarnindustri 
8274 Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 
8275 Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 
8276 Maskinoperatörer, sockerindustri 
8277 Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning 
8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 
8279 Maskinoperatörer, tobaksindustri 
828 Montörer 
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8281 Fordonsmontörer m.fl. 
8282 Montörer, el- och teleutrustning 
8283 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 
8284 Montörer, träprodukter m.m. 
8285 Montörer, papp- och textilprodukter m.m. 
829 Övriga maskinoperatörer och montörer 
8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 
831 Lokförare m.fl. 
8311 Lokförare 
8312 Bangårdspersonal 
832 Fordonsförare 
8321 Bil- och taxiförare 
8322 Buss- och spårvagnsförare 
8323 Lastbils- och långtradarförare 
833 Maskinförare 
8331 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 
8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 
8333 Kranförare m.fl. 
8334 Truckförare 
834 Däckspersonal 
8340 Däckspersonal 
911 Torg- och marknadsförsäljare 
9110 Torg- och marknadsförsäljare 
912 Städare m.fl. 
9121 Hembiträden m.fl. 
9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 
9123 Fönsterputsare 
913 Köks- och restaurangbiträden 
9130 Köks- och restaurangbiträden 
914 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 
9141 Tidningsdistributörer m.fl. 
9142 Vaktmästare m.fl. 
9143 Mätaravläsare 
915 Renhållnings- och återvinningsarbetare 
9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare 
919 Övriga servicearbetare 
9190 Övriga servicearbetare 
921 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
9210 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
931 Grovarbetare inom bygg och anläggning 
9310 Grovarbetare inom bygg och anläggning 
932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 
9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 
933 Godshanterare och expressbud 
9330 Godshanterare och expressbud 
 
Namn Beskrivning 
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Sun Utbildningskod 
Kod Benämning 
01000 Förskolutbildning 
01100 Folkskolutbildning, högst 5 år 
01110 Folkskolutbildning, 6-årig 
01120 Folkskolutbildning, 7-årig 
01130 Folkskolutbildning, 8-årig 
01188 Annan folkskolutbildning, kortare än 9 år 
01199 Ospecificerad folkskolutbildning, kortare än 9 år 
01888 Annan allmän obligatorisk grundutbildning, kortare än 9 år 
01999 Ospecificerad allmän obligatorisk grundutbildning, kortare än 9 år 
02000 Gymnasieförberedande linje (9 g), grundskolutbildning 
02010 Teknisk linje (9 t), grundskolutbildning 
02020 Humanistisk linje (9 h), grundskolutbildning 
02030 Merkantil linje (9 m), grundskolutbildning 
02040 Social-ekonomisk linje (9 s), grundskolutbildning 
02050 Allmän praktisk linje (9 pr), grundskolutbildning 
02060 Teknisk-praktisk linje (9 tp), grundskolutbildning 
02070 Handels- eller hushållsteknisk linje (9 ha, ht), grundskolutbildning 
02088 Annan grundskolutbildning (Lgr 1969, fullt genomförd 1973) 
02099 Ospecificerad grundskolutbildning 
02100 Folkskolutbildning, 9-årig 
02188 Annan folkskolutbildning 
02199 Ospecificerad folkskolutbildning 
02200 Gymnasieförberedande linje (9 g), enhetsskolutbildning 
02210 Allmän linje (9 a), enhetsskolutbildning 
02220 Yrkesförberedande linje (9 y), enhetsskolutbildning 
02288 Annan enhetsskolutbildning 
02299 Ospecificerad enhetsskolutbildning 
02300 Realskolutbildning, (särskild) realexamen, (allmän linje) 
02310 Realskolutbildning, (särskild) praktisk realexamen, teknisk linje 
02320 Realskolutbildning, (särskild) praktisk realexamen, handelslinje 
02330 Realskolutbildning, (särskild) praktisk realexamen, huslig linje 
02340 Realskolutbildning, (särskild) praktisk realexamen, skogs- och jordbruksteknisk linje 
02350 Realskolutbildning, (särskild) praktisk realexamen, sjöfartslinje 
02388 Annan realskolutbildning 
02399 Ospecificerad realskolutbildning 
02400 Folkhögskoleutbildning, sommarkurs 
02410 Folkhögskoleutbildning, allmän kurs motsv. 1-årig vinterkurs 
02420 Folkhögskoleutbildning, allmän kurs motsv. 2-årig vinterkurs 
02488 Annan folkhögskoleutbildning, högst 2 år 
02499 Ospecificerad folkhögskoleutbildning, högst 2 år 
02500 Förberedande teknisk allmän grundutbildning 
02588 Annan teknisk allmän grundutbildning 
02599 Ospecificerad teknisk allmän grundutbildning 
02888 Annan allmän grundutbildning, förgymnasial 
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02999 Ospecificerad allmän grundutbildning, förgymnasial 
03000 Gymnasieskolan eller fackskolutbildning, 2-årig social linje (So) språklig gren 
03001 Gymnasieskolan eller fackskolutbildning, 2-årig social linje (So) naturvetenskaplig gren 
03002 Gymnasieskolan eller fackskolutbildning, 2-årig social linje (So) samhällsvetenskaplig gren 
03003 Gymnasieskolan eller fackskolutbildning, 2-årig social linje (So) konsumtionsekonomisk gren 
03004 Gymnasieskolan eller fackskolutbildning, 2-årig social linje (So) estetisk variant (SoEs) 
03008 Gymnasieskolan eller fackskolutbildning, 2-årig social linje (So) annan social gren 
03009 Ospecificerad gren, 2-årig social linje i gymnasieskolan, 2-årig social linje, finskspråkig gren 
03100 Normalskolkompetens allmän linje, gymnasial högst 2-årig 
03110 Normalskolkompetens humanistisk linje, gymnasial högst 2-årig 
03120 Normalskolkompetens reallinje, gymnasial högst 2-årig 
03188 Normalskolkompetens (flickskolutbildning) annan linje, gymnasial högst 2-årig 
03199 Normalskolkompetens (flickskolutbildning) ospecificerad linje, gymnasial högst 2-årig 
03410 Folkhögskolutbildning allmän kurs om 1 år, gymnasial högst 2-årig 
03420 Folkhögskolutbildning allmän kurs om 2 år, gymnasial högst 2-årig 
03430 Folkhögskolutbildning allmän kurs om 3 år, gymnasial högst 2-årig 
03488 Annan folkhögskolutbildning (2-årig gymnasiekompetens) 
03499 Ospecificerad folkhögskolutbildning (2-årig gymnasiekompetens) 
03510 Kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg 2 humanistisk-samhällsvetenskaplig sektor, gymnasial högst 2- 
03520 Kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg 2 naturvetenskaplig sektor, gymnasial högst 2-årig 
03888 Annan gymnasial allmän grundutbildning, högst 2-årig 
03999 Ospecificerad gymnasial allmän grundutbildning, högst 2-årig 
04000 Gymnasieskolan humanistisk linje (H) halvklassisk variant (H Ha), 3-årig 
04001 Gymnasieskolan humanistisk linje (H) helklassisk variant (H He), 3-årig 
04002 Gymnasieskolan humanistisk linje (H) social variant (H Sv), 3-årig 
04003 Gymnasieskolan humanistisk linje (H) estetisk variant (H Es), 3-årig 
04004 Gymnasieskolan samhällsvetenskapsprogrammet, humanistisk gren, 3-årig 
04008 Gymnasieskolan humanistisk linje (H) utan variant, 3-årig 
04009 Gymnasieskolan humanistisk linje (H) ospecificerad variant, 3-årig 
04010 Gymnasieskolan samhällsvetenskaplig linje (S) Estetisk variant (S Es), 3-årig 
04011 Gymnasieskolan samhällsvetenskaplig linje (S) social variant (S Sv), 3-årig 
04012 Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskaplig gren, 3-årig 
04018 Gymnasieskolan samhällsvetenskaplig linje (S) utan variant, 3-årig 
04019 Gymnasieskolan samhällsvetenskaplig linje (S) ospecificerad variant, 3-årig 
04020 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) datateknisk variant (N Dt), 3-årig 
04021 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) kommunikationsvariant (N Kk), 3-årig 
04022 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) miljövårdsteknisk variant (N Mv), 3-årig 
04023 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) naturvetenskaplig variant (N Nv), 3-årig 
04024 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) energivariant(N Eg), 3-årig 
04025 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) hälsovariant (N Hä), 3-årig 
04026 Gymnasieskolan naturvetenskapsprogrammet, gren naturvetenskap, 3-årig 
04028 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N), annan variant, naturvetenskaplig komplettering (Pu), 3-å 
04029 Gymnasieskolan naturvetenskaplig linje (N) ospecificerad variant, Engelskspråkig utbildning (NEn), F 
04030 Studentexamen, allmän linje social gren 
04031 Studentexamen, allmän linje språklig gren 
04038 Studentexamen, allmän linje annan gren 
04039 Studentexamen, allmän linje ospecificerad gren 
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04040 Studentexamen, latinlinje halvklassisk gren 
04041 Studentexamen, latinlinje helklassisk gren 
04042 Studentexamen, latinlinje nyspråklig gren 
04048 Studentexamen, latinlinje annan gren 
04049 Studentexamen, latinlinje ospecificerad gren 
04050 Studentexamen, reallinje biologisk gren 
04051 Studentexamen, reallinje matematisk gren 
04052 Studentexamen, reallinje nyspråklig gren 
04053 Studentexamen, reallinje social gren 
04058 Studentexamen, reallinje annan gren 
04059 Studentexamen, reallinje ospecificerad gren 
04081 2 eller 3-årig internationell utbildning (The IB Diploma) 
04088 Annan studentexamen eller gymnasieskolutbildning, längre än 2 år 
04091 Humanistisk/Samhälls-/Ekonomisk-komplettering på 3-åriga försökslinjer efter åk 2, gymnasial 
04092 Naturvetenskaplig/Teknisk-komplettering på 3-åriga försökslinjer efter åk 2, gymnasial 
04099 Ospecificerad studentexamen och gymnasieskolutbildning, allmän grundutbildning, längre än 2 år 
04400 3-årig folkhögskolutbildning som ger universitetsbehörighet 
04488 Annan folkhögskolutbildning som ger universitetsbehörighet 
04499 Ospecificerad folkhögskolutbildning som ger universitetsbehörighet 
04510 Kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg 3 humanistisk-samhällsvetenskaplig sektor, längre än 2 år 
04520 Kommunal vuxenutbildning, avgångsbetyg 3 naturvetenskaplig sektor, längre än 2 år 
04888 Annan gymnasial allmän grundutbildning, längre än 2 år 
04999 Ospecificerad gymnasial allmän grundutbildning, längre än 2 år 
09999 Allmän grundutbildning, ospecificerad 
13100 Grundläggande skådespelarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13110 Grundläggande dansutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13111 Utbildning av yrkesdansare i gymnasieskolan, högst 2-årig 
13120 Estetisk praktisk linje, med inrikting mot såväl scenisk som formkonstnärlig utbildning, gymnasial h 
13188 Annan scenisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13199 Ospecificerad scenisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13200 Grundläggande konstnärlig tvärutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13201 Bildkonstnärlig utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13202 Formkonstnärlig utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13203 Konsthantverk, utbildning i, gymnasial högst 2-årig 
13208 Annan grundläggande bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13209 Ospecificerad grundläggande bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13210 Textilkonstnärlig tvärutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13211 Textil- och modeteckning samt mönsterritning, gymnasial högst 2-årig 
13212 Konstsömnad, konstvävning, knyppling m.m., gymnasial högst 2-årig 
13218 Annan utbildning med textilkonstnärlig inriktning, gymnasial högst 2-årig 
13219 Ospecificerad utbildning med textilkonstnärlig inriktning, gymnasial högst 2-årig 
13220 Tvärutbildning inom reklam och bokhantverk, gymnasial högst 2-årig 
13221 Dekoratörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13222 Utbildning i illustrationteckning, reklam och annonsteckning, gymnasial högst 2-årig 
13223 Utbildning i reklam och dekoration, gymnasial högst 2-årig 
13228 Annan utbildning för reklam och bokhantverk, gymnasial högst 2-årig 
13229 Ospecificerad utbildning för reklam och bokhantverk, gymnasial högst 2-årig 
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13230 Fotoutbildning inkl. TV-foto, gymnasial högst 2-årig 
13288 Annan bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13299 Ospecificerad bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13300 Grundläggande musikutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13301 Utbildning inriktad mot musikyrken, gymnasial högst 2-årig 
13309 2-årig musiklinje i gymnasieskolan (Mu) 
13330 Lägre organist- och kantorsexamen (lägre stiftexamen) 
13388 Annan musikutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13399 Ospecificerad musikutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13400 Protestantisk lekmanna- och predikantutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13410 Annan kristen lekmanna- och predikantutbildning, gymnasial högst 2-årig 
13488 Annan religiös utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13499 Ospecificerad religiös utbildning, gymnasial högst 2-årig 
13888 Annan utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet, gymnasial högst 2-årig 
13999 Ospecificerad utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet, gymnasial högst 2-årig 
14100 Skådespelarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14110 Dansarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14120 Scenteknisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14130 Ljudtekniker, gymnasial påbyggnadsutbildning 1 år 
14188 Annan scenisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14199 Ospecificerad scenisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14200 Konstnärlig tvärutbildning, slöjd och formgivning, PU, gymnasial längre än 2 år 
14201 Bildkonstnärlig utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14208 Annan bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14209 Ospecificerad bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14210 Textilkonstnärlig tvärutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14211 Textil- och modeteckning samt mönsterritning, gymnasial längre än 2 år 
14212 Konstsömnad, konstvävning m.m., gymnasial längre än 2 år 
14218 Annan utbildning med textilkonstnärlig inriktning, gymnasial längre än 2 år 
14219 Ospecificerad utbildning, med textilkonstnärlig inriktning, gymnasial längre än 2 år 
14220 Vidareutbildning för reklam och bokhantverk, tvärutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14221 Vidareutbildning för dekoratörer, gymnasial längre än 2 år 
14222 Vidareutbildning för illustrationstecknare, reklamtecknare, layouttecknare, gymnasial längre än 2 år 
14228 Annan utbildning för reklam och bokhantverk (exkl. utbildning vid konstindustriell skola), gymnasial 
14229 Ospecificerad utbildning, för reklam och bokhantverk (exkl. utbildning vid konstindustriell skola), 
14230 Fotoutbildning inkl. TV-foto, gymnasial längre än 2 år 
14240 Kommunikation och media. H S., gymnasial längre än 2 år 
14241 Medieprogrammet, gren information och reklam, gymnasial längre än 2 år 
14248 Annan mediautbildning, gymnasial längre än 2 år 
14251 Högre kurs i hård/mjuk slöjd påbyggnad till Estetisk praktisk linje, gymnasial längre än 2 år 
14288 Annan bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14299 Ospecificerad bild- och formkonstnärlig utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14300 Allmän musikteoretisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14310 Sångutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14320 Musikinstrumental utbildning huvudinstrument piano, gymnasial längre än 2 år 
14321 Musikinstrumental utbildning huvudinstrument violin, gymnasial längre än 2 år 
14322 Musikinstrumental utbildning huvudinstrument gitarr, gymnasial längre än 2 år 
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14328 Musikinstrumental utbildning annat huvudinstrument, gymnasial längre än 2 år 
14329 Musikinstrumental utbildning ospecificerat huvudinstrument, gymnasial längre än 2 år 
14330 Organist- och kantorsexamen (stiftsexamen, kyrkokantor), kyrkomusikalisk utbildning, gymnasial längr 
14341 Pianostämmarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14342 Pianoteknikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14348 Annan pianostämmarutbildning och pianoteknikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14349 Ospecificerad pianostämmarutbildning och pianoteknikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14380 Musik HS, (Pu), gymnasial längre än 2 år 
14388 Annan musikutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14399 Ospecificerad musikutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14400 Protestantisk pastors- och missionärsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14410 Annan kristen pastors- och predikantutbildning, gymnasial längre än 2 år 
14488 Annan religös utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14499 Ospecificerad religös utbildning, gymnasial längre än 2 år 
14500 Estetiska programmet - gren dans och teater, gymnasial längre än 2 år 
14501 Estetiska programmet - gren konst och formgivning, gymnasial längre än 2 år 
14502 Estetiska programmet - gren musik, gymnasial längre än 2 år 
14508 Estetiska programmet - annan gren, gymnasial längre än 2 år 
14509 Estetiska programmet - ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
14888 Annan utbildning för estetisk, humanistisk och religös verksamhet, gymnasial längre än 2 år 
14999 Ospecificerad utbildning för estetisk, humanistisk och religös verksamhet, gymnasial längre än 2 år 
15000 Teol fil utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15010 Pedagogiska linjen (barna- och ungdomsvårdslinjen), eftergymnasial mindre än 3 år 
15011 Församlingsvårdslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
15018 Annan diakonissutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15019 Ospecificerad diakonissutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15088 Annan humanistisk teologisk/social tvär utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15099 Ospecificerad humanistisk teologisk/social tvärutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15100 Konstnärlig högskoleexamen i scen och medier, mindre än 3 år 
15110 Konstnärlig högskoleexamen i dans. Dansarutbildning, mindre än 3 år 
15120 Allmänpraktisk medieutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15121 Medielinjen för film/TV, radio och teater, radioinriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15127 Linjen för maskering, eftergymnasial mindre än 3 år 
15128 Annan medieutbildning inom film/TV, radio och teater, eftergymnasial mindre än 3 år 
15129 Ospecificerad medieutbildning inom film/TV, radio och teater, eftergymnasial mindre än 3 år 
15188 Annan scenisk och bildmediekonstnärlig utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15199 Ospecificerad scenisk och bildmedikonstnärlig utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15200 Utbildning i målning och teckning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15201 Utbildning i textilkonst, eftergymnasial mindre än 3 år 
15202 Utbildning i skulptur, eftergymnasial mindre än 3 år 
15203 Utbildning i keramik- och glaskonst, eftergymnasial mindre än 3 år 
15204 Utbildning i möbel- och inredningskonst, eftergymnasial mindre än 3 år 
15205 Utbildning i metall- och plasthantverk med industriell formgivning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15206 Utbildning i grafisk formgivning (reklam- och bokhantverk), eftergymnasial mindre än 3 år 
15207 Utbildning i fotografi, eftergymnasial mindre än 3 år 
15208 Annan konstfacklig utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15209 Ospecificerad konstfacklig utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
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15210 Konservatorsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15288 Annan bild- och formkonstnärlig utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15299 Ospecificerad bild- och formkonstnärlig utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15310 Sångutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15320 Musikinstrumental utbildning samt utbildning i ensemblespel med huvudinstrument piano, eftergymnasia 
15321 Musikinstrumental utbildning samt utbildning i ensemblespel med huvudinstrument violin, eftergymnasi 
15322 Musikinstrumental utbildning samt utbildning i ensemblespel med huvudinstrument gitarr, eftergymnasi 
15328 Annan musikinstrumental utbildning samt utbildning i ensemblespel, eftergymnasial mindre än 3 år 
15329 Ospecificerad musikinstrumental utbildning samt utbildning i ensemblespel, eftergymnasial mindre än 
15330 Kyrkomusikalisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15388 Annan musikutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15399 Ospecificerad musikutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15400 Protestantisk pastors- eller missionärsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15410 Annan kristen pastors- eller missionärsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15488 Annan teologisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15499 Ospecificerad teologisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15510 Tolklinjen, engelska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15511 Tolklinjen, finska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15512 Tolklinjen, franska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15513 Tolklinjen, grekiska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15514 Tolklinjen, ryska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15515 Tolklinjen, serbokroatiska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15516 Tolklinjen, spanska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15517 Tolklinjen, turkiska, eftergymnasial mindre än 3 år 
15518 Tolkutbildning, annat språk, eftergymnasial mindre än 3 år 
15519 Tolkutbildning, ospecificerat språk, eftergymnasial mindre än 3 år 
15530 Språkkonsultlinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
15540 Utbildning för teckenspråkstolkar, eftergymnasial mindre än 3 år 
15588 Annan tolk-, teckenspråkstolk- och översättarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15599 Ospecificerad tolk-, teckenspråkstolk- och översättarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
15600 Högskoleexamen inom området humaniora/teologi samt inom det estetiska området, mindre än 3 år 
15601 Högskola, kurs om minst 20 poäng 
15602 Högskola, kurs om minst 20 poäng i historia 
15603 Högskola, kurs om minst 20 poäng i litteratur 
15660 Högskola, kurs om minst 20 poäng i engelska 
15661 Högskola, kurs om minst 20 poäng i franska 
15662 Högskola, kurs om minst 20 poäng i klassiska språk 
15663 Högskola, kurs om minst 20 poäng i ryska 
15664 Högskola, kurs om minst 20 poäng i spanska 
15665 Högskola, kurs om minst 20 poäng i svenska och övriga nordiska språk 
15666 Högskola, kurs om minst 20 poäng i tyska 
15668 Högskola, kurs om minst 20 poäng i språkvetenskap 
15669 Högskola, kurs om minst 20 poäng i övriga språk 
15688 Högskola, kurs om minst 20 poäng i annant humanistiskt ämne 
15699 Högskola, kurs om minst 20 poäng i ospecificerat humanistiskt ämne 
15888 Annan utbildning för estetisk humanistisk och religös verksamhet, eftergymnasial, mindre än 3 år 
15999 Ospecificerad utbildning för estetisk, humanistisk och religös verksamhet, eftergymnasial mindre än 
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16101 Skådespelarlinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16108 Annan skådespelarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16109 Ospecificerad skådespelarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16110 Danslinjen, dans- och koreografutbildning, mim- och pantomimutbildning, folkdans, eftergymnasial 3 å 
16120 Logonomutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16130 Dockteaterutbildning vid Statens institut för dockteater, eftergymnasial 3 år eller längre 
16141 Medielinjen för film/TV och teater, eftergymnasial 3 år eller längre 
16188 Annan scenisk och bildmediekonstnärlig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16199 Ospecificerad scenisk och bildmediekonstnärlig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16200 Konstfackskola utbildning i bild och form (målning, teckning), 3 år eller längre 
16201 Konstfackskola utbildning i textilarbete, 3 år eller längre 
16202 Konstfackskola utbildning i skulptur, 3 år eller längre 
16203 Konstfackskola utbildning i keramik, 3 år eller längre 
16204 Konstfackskola utbildning i möbler och inredningar (inredningsarkitekt), 3 år eller längre 
16205 Konstfackskola utbildning i metallarbete, industriell, 3 år eller längre 
16206 Konstfackskola utbildning i grafisk formgivning och fotografisk linje, 3 år eller längre 
16207 Konstfackskola linje för tredimensionell gestaltning, 3 år eller längre 
16208 Konstfackskola annan utbildning, 3 år eller längre 
16209 Konstfackskola ospecificerad utbildning, 3 år eller längre 
16210 Konsthögskola, målarlinjen, målarskolan, 3 år eller längre 
16211 Konsthögskola, skulpturlinjen, skulpturskolan, 3 år eller längre 
16212 Konsthögskola, grafiklinjen, grafikskolan, 3 år eller längre 
16213 Konsthögskola, arkitekturlinjen, arkitekturskolan, 3 år eller längre 
16218 Konsthögskola, annan motsv. konstutbildning, 3 år eller längre 
16219 Konsthögskola, linjen för fri konst, ospecificerad, 3 år eller längre 
16220 Designlinjen, möbler och inredning, möbeldesign, eftergymnasial3 år eller längre 
16221 Designlinjen, grafisk formgivning, informationsdesign, eftergymnasial 3 år eller längre 
16222 Designlinjen, produktdesign I, metall och plast, eftergymnasial 3 år eller längre 
16223 Designlinjen, produktdesign II, textil, eftergymnasial 3 år eller längre 
16224 Designlinjen, produktdesign III, TEKO-ind. glas, keramik, papper, eftergymnasial 3 år eller längre 
16228 Annan designutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16229 Designlinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
16230 Konsthantverkarlinjen, keramik, eftergymnasial 3 år eller längre 
16231 Konsthantverkarlinjen, metall, eftergymnasial 3 år eller längre 
16232 Konsthantverkarlinjen, textil, eftergymnasial 3 år eller längre 
16238 Annan konsthantverkarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16239 Konsthantverkarlinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
16249 Fotograflinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
16259 Konservatorslinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16288 Annan bild- och formkonstnärlig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16299 Ospecifiserad bild- och formkonstnärlig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16310 Musikhögskola, solosångsklassen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16311 Musikhögskola, musikdramatiska linjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16318 Annan sångutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16319 Ospecificerad sångutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16320 Musikhögskola, instrumental utbildning, huvudinstrument piano, 3 år eller längre 
16321 Musikhögskola, instrumental utbildning huvudinstrument gitarr, 3 år eller längre 
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16322 Musikhögskola, instrumental utbildning, huvudinstrument harpa, 3 år eller längre 
16323 Musikhögskola, instrumental utbildning, huvudinstrument stråkinstrument, 3 år eller längre 
16324 Musikhögskola, instrumental utbidlning, huvudinstrument blåsinstrument, 3 år eller längre 
16325 Organistexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16328 Musikhögskola, annan instrumental utbildning, 3 år eller längre 
16329 Musikhögskola, ospecificerad instrumental utbildning, 3 år eller längre 
16330 Militär musikdirektörsutbildning, kapellmästarutbildning, 3 år eller längre 
16388 Musikhögskola, annan utbildning, 3 år eller längre 
16399 Musikerlinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
16400 Bibliotekarielinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16401 Dokumentalistlinjen, påbyggnadslinje till bibliotekarielinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16408 Bibliotekshögskola, annan bibliotekarieutbildning, 3 år eller längre 
16409 Bibliotekshögskola, ospecificerad bibliotekarieutbildning, 3 år eller längre 
16410 Bibliotekarieutbildning vid Stockholms stadsbibliotek, eftergymnasial 3 år eller längre 
16488 Annan bibliotekarieutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16499 Ospecificerad bibliotekarieutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16500 Teol kand utbildning, 3 år eller längre 
16510 Religionsvetenskapliga linjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
16516 Praktisk teologisk utbildning, påbyggnadslinje till religionsvetenskapliga linjen, eftergymnasial 3 
16517 Församlingssekreterarutbildning, påbyggnadsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16528 Tros- och livsåskådningsvetenskaplig linje, eftergymnasial 3 år eller längre 
16529 Ospecificerad tros- och livsåskådningsvetenskapligutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16530 Pastors- och missionärsutbildning vid teologiskt seminarium, eftergymnasial 3 år eller längre 
16588 Annan teologisk-religionsvetenskaplig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16599 Ospecificerad teologisk-religionsvetenskaplig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
16600 Fil kand, engelska, tyska 
16601 Fil kand, engelska, franska 
16602 Fil kand, ryska + endera engelska, tyska, franska 
16603 Fil kand, engelska, spanska 
16604 Fil kand, franska, spanska 
16605 Fil kand, tyska, franska 
16606 Fil kand, latin, grekiska 
16607 Fil kand, engelska, tyska, franska 
16608 Fil kand i språk, annan språkkombination 
16609 Fil kand i språk, ospecificerad språkkombination utbildning 
16610 Fil kand, engelska, svenska 
16611 Fil kand, tyska, svenska 
16612 Fil kand, franska, svenska 
16613 Fil kand, engelska, nordiska språk, litteraturhistoria 
16614 Fil kand, tyska, nordiska språk, litteraturhistoria 
16615 Fil kand, franska, nordiska språk, litteraturhistoria 
16616 Fil kand engelska, franska, svenska 
16617 Fil kand, engelska, tyska, svenska 
16618 Fil kand, svenska och andra språkkombinationer 
16619 Fil kand, svenska och ospecificerade språkkombinationer 
16620 Fil kand, engelska, tyska, historia 
16621 Fil kand, engelska, tyska, samhällskunskap 
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16622 Fil kand, engelska, franska, historia 
16624 Fil kand, engelska, franska, samhällskunskap 
16625 Fil kand, engelska, historia 
16626 Fil kand, tyska, historia 
16627 Fil kand, franska, historia 
16628 Fil kand, andra språk, historia, samhällskunskap 
16629 Fil kand, ospecificerade språk 
16630 Fil kand, svenska, engelska, historia 
16631 Fil kand, svenska, engelska, samhällskunskap 
16632 Fil kand, svenska, tyska, historia 
16633 Fil kand, svenska, tyska, samhällskunskap 
16634 Fil kand, svenska, franska, historia 
16635 Fil kand, svenska, franska, samhällskunskap 
16638 Fil kand, svenska, andra moderna språk, historia/samhällskunskap 
16639 Fil kand, svenska, ospecificerade moderna språk, historia/samhällskunskap 
16640 Fil kand, svenska, historia 
16641 Fil kand, svenska, historia, samhällskunskap 
16642 Fil kand, svenska, historia, geografi 
16643 Fil kand, svenska, historia, idé- och lärdomshistoria 
16644 Fil kand, svenska, historia, musikvetenskap 
16645 Fil kand, nordiska språk, litteraturhistoria, historia 
16646 Fil kand, nordiska språk, litteraturhistoria, filosofi (praktisk eller teoretisk) 
16647 Fil kand, nordiska språk, litteraturhistoria, geografi 
16648 Fil kand, svenska, annan kombination 
16649 Fil kand, svenska, ospecificerad kombination 
16650 Fil kand, kristendomskunskap, filosofi 
16651 Fil kand, kristendomskunskap, nordiska språk/litteraturhistoria 
16652 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, historia 
16653 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, historia, engelska 
16654 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, historia, idé- och lärdomshistoria 
16655 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, svenska 
16656 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, svenska, engelska 
16657 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, svenska, samhällskunskap 
16658 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, annan kombination 
16659 Fil kand, religionskunskap/kristendomskunskap, ospecificerad kombination 
16660 Fil kand, nordisk- och jämförande fornkunskap, folklivsforskning (arkeo- logi, särskilt nordisk, etn 
16661 Fil kand, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, konstvetenskap 
16662 Fil kand, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, historia 
16663 Fil kand, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, klassisk fornkunskap 
16664 Fil kand, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, socialantropologi 
16665 Fil kand, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, museiteknik 
16666 Fil kand, konstvetenskap/litteraturvetenskap, sociologi, teatervetenskap 
16667 Fil kand, konstvetenskap/litteraturvetenskap, sociologi, musikvetenskap 
16668 Fil kand, museivetenskapliga ämnen, musik och konstvetenskap, annan kombination 
16669 Fil kand, museivetenskapliga ämnen, musik och konstvetenskap, ospecificerad kombination 
16670 Fil kand, historia, statskunskap 
16671 Fil kand, historia, statskunskap, nationalekonomi 
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16672 Fil kand, historia, samhällskunskap 
16673 Fil kand, historia, samhällskunskap, geografi 
16674 Fil kand, historia, samhällskunskap, idé- och lärdomshistoria 
16675 Fil kand, historia, geografi 
16676 Fil kand, historia, filosofi/psykologi 
16678 Fil kand med kombinationer med tyngdpunkt på historia och samhällsvetenskapliga ämnen, annan kombina 
16679 Fil kand med kombinationer med tyngdpunkt på historia och samhällsvetenskapliga ämnen, ospecificerad 
16680 Kandidatexamen eller fil kand, historisk-filosofiska ämnen 
16681 Kandidatexamen eller fil kand, svenska/nordiska språk 
16682 Kandidatexamen eller fil kand, engelska 
16683 Kandidatexamen eller fil kand, tyska 
16684 Kandidatexamen eller fil kand, franska 
16685 Kandidatexamen eller fil kand, övriga språk 
16686 Kandidatexamen eller fil kand, teologi 
16687 Kandidatexamen eller fil kand, konstnärlig och praktisk-estetisk utbildning 
16688 Kandidatexamen eller fil kand, annat fördjupningsämne inom humaniora 
16689 Kandidatexamen eller fil kand, ospecficerat fördjupningsämne inom humaniora 
16699 Kandidatexamen eller fil kand,ospecificerad eller annan humanistisk kombination 
16700 Fil mag, engelska, tyska 
16701 Fil mag, engelska, franska 
16702 Fil mag, ryska + endera engelska, tyska, franska 
16703 Fil mag, engelska, spanska 
16704 Fil mag, franska, spanska 
16705 Fil mag, tyska, franska 
16706 Fil mag, latin, grekiska 
16707 Fil mag, engelska, tyska, franska 
16708 Fil mag, annan språkkombination 
16709 Fil mag, ospecificerad språkkombination 
16710 Fil mag, engelska, svenska 
16711 Fil mag, tyska, svenska 
16712 Fil mag, franska, svenska 
16713 Fil mag, engelska, nordiska språk, litteraturhistoria 
16714 Fil mag, tyska, nordiska språk, litteraturhistoria 
16715 Fil mag, franska, nordiska språk, litteraturhistoria 
16716 Fil mag, engelska, franska, svenska 
16717 Fil mag, engelska, tyska, svenska 
16718 Fil mag, svenska och annan modern kombination med språk 
16719 Fil mag, svenska och ospecificerad modern kombination med språk 
16720 Fil mag, engelska, tyska, historia 
16721 Fil mag, engelska, tyska, samhällskunskap 
16722 Fil mag, engelska, franska, historia 
16724 Fil mag, engelska, franska, samhällskunskap 
16725 Fil mag, engelska, historia 
16726 Fil mag, tyska, historia 
16727 Fil mag, franska, historia 
16728 Fil mag, andra moderna språk i kombination med historia/samhällskunskap 
16729 Fil mag, ospecificerade moderna språk i kombination med historia/samhällskunskap 
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16730 Fil mag, svenska, engelska, historia 
16731 Äldre fil mag, svenska, engelska, samhällskunskap 
16732 Fil mag, svenska, tyska, historia 
16733 Fil mag, svenska, tyska, samhällskunskap 
16734 Fil mag, svenska, franska, historia 
16735 Fil mag, svenska, franska, samhällskunskap 
16738 Fil mag, svenska i kombination med andra moderna språk, historia/samhällskunskap 
16739 Fil mag, svenska i kombination med ospecificerade moderna språk, historia/samhällskunskap 
16740 Fil mag, svenska, historia 
16741 Fil mag, svenska, historia, samhällskunskap 
16742 Fil mag, svenska, historia, geografi 
16743 Fil mag, svenska, historia, idé- och lärdomshistoria 
16744 Fil mag, svenska, historia, musikvetenskap 
16745 Fil mag, nordiska språk, litteraturhistoria, historia 
16746 Fil mag, nordiska språk, litteraturhistoria, filosofi (praktisk eller teoretisk) 
16747 Fil mag, nordiska språk, litteraturhistoria, geografi 
16748 Fil mag, svenska i andra kombinationer än moderna språk och kristendomskunskap/religionskunskap 
16749 Fil mag, svenska i ospecificerad kombination med andra humanistiska ämnen än moderna språk och krist 
16750 Fil mag, kristendomskunskap, filosofi, 3 år eller längre 
16751 Fil mag, kristendomskunskap, nordiska språk/litteraturhistoriae 
16752 Fil mag, religionskunskap/kristendomskunskap, historia 
16753 Fil mag, religionskunskap/kristendomskunskap, historia, engelska 
16754 Fil mag, religionskunskap/kristendomskunskap, historia, idé- och lärdomshistoria 
16755 Fil mag, religionskunskap/kristendomskunskap, svenska 
16756 Fil mag, religionskunskap/kristendomskunskap, svenska, engelska 
16757 Fil mag, religionskunskap/kristendomskunskap, svenska, samhällskunskap 
16758 Fil mag, annan kombination med religionskunskap/kristendomskunskap 
16759 Fil mag, ospecificerad kombination med religionskunskap/kristendomskunskap 
16760 Fil mag, nordisk- och jämförande fornkunskap, folklivsforskning 
16761 Fil mag, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, konstvetenskap 
16762 Fil mag, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, historia 
16763 Fil mag, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, klassisk fornkunskap 
16764 Fil mag, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, socialantropologi 
16765 Fil mag, nordisk- och jämförande fornkunskap/folklivsforskning, museiteknik 
16766 Fil mag, konstvetenskap/litteraturvetenskap, sociologi, teatervetenskap 
16767 Fil mag, konstvetenskap/litteraturvetenskap, sociologi, musikvetenskap 
16768 Fil mag, annan kombination med museivetenskapliga samt med musik och konstvetenskapliga ämnen 
16769 Fil mag, ospecificerad kombination med museivetenskapliga samt med musik och konstvetenskapliga ämne 
16770 Fil mag, historia, statskunskap 
16771 Fil mag, historia, statskunskap, nationalekonomi 
16772 Fil mag, historia, samhällskunskap 
16773 Fil mag, historia, samhällskunskap, geografi 
16774 Fil mag, historia, samhällskunskap, idé- och lärdomshistoria 
16775 Fil mag, historia, geografi 
16776 Fil mag, historia, filosofi/psykologi 
16778 Fil mag, annan kombination med tyngdpunkt på historia och samhällsvetenskapliga ämen 
16779 Fil mag, ospecificerad kombination med tyngdpunkt på historia och samhällsvetenskapliga ämen 
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16780 Magisterexamen, historiskt-filosofiska ämnen 
16781 Magisterexamen, svenska/nordiska språk 
16782 Magisterexamen, engelska 
16783 Magisterexamen, tyska 
16784 Magisterexamen, franska 
16785 Magisterexamen, övriga språk 
16786 Magisterexamen, teologi 
16787 Magisterexamen, konstnärlig och praktisk/estetisk utbildning 
16788 Magisterexamen, annat fördjupningsämne 
16789 Magisterexamen, ospecificerat fördjupningsämne 
16799 Magisterexamen, ospecificerad 
16888 Annan utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet, eftergymnasial 3 år eller längre 
16999 Ospecificerad utbildning estetisk, humanistisk och religiös verksamhet, eftergymnasial 3 år eller lä 
17100 Tonsättarutbildning (komponistklass), forskarutbildning 
17110 Dirigentutbildning (dirigentklass), forskarutbildning 
17188 Annan tonsättar- och dirigentutbildning, forkarutbildning 
17199 Ospecificerad tonsättar- och dirigentutbildning, forskarutbildning 
17200 Fil doktorsexamen, engelska 
17201 Fil doktorsexamen, tyska 
17202 Fil doktorsexamen, romanska språk 
17203 Fil doktorsexamen, finsk-ugriska språk 
17204 Fil doktorsexamen, slaviska språk 
17205 Fil doktorsexamen, semitiska språk 
17206 Fil doktorsexamen, turkiska språk 
17207 Fil doktorsexamen, östasiatiska språk 
17208 Fil doktorsexamen, annat modernt språk 
17209 Fil doktorsexamen, ospecificerat modernt språk 
17210 Fil doktorsexamen, nordiska språk, nordisk ortsnamnsforskning 
17211 Fil doktorsexamen, litteraturvetenskap 
17212 Fil doktorsexamen, fonetik 
17213 Fil doktorsexamen, allmän språkvetenskap 
17218 Fil doktorsexamen, annat ämnesområde inom nordiska språk, nordisk ortsnamnsforskning 
17219 Fil doktorsexamen, ospecificerat ämnesområde inom nordiska språk, nordisk ortsnamnsforskning 
17230 Fil doktorsexamen, historia 
17231 Fil doktorsexamen, idé- och lärdomshistoria 
17238 Fil doktorsexamen, annat historieämne 
17239 Fil doktorsexamen, ospecificerad historieämne 
17240 Fil doktorsexamen, filosofi, ospecificerad 
17241 Fil doktorsexamen, teoretisk filosofi 
17242 Fil doktorsexamen, praktisk filosofi 
17243 Fil doktorsexamen, religionshistoria 
17248 Fil doktorsexamen, annan utbildning i praktisk och teoretisk filosofi samt religionshistoria 
17249 Fil doktorsexamen, ospecificerad utbildning i praktisk och teoretisk filosofi samt religonshistoria 
17250 Fil doktorsexamen, grekiska 
17251 Fil doktorsexamen, latin 
17258 Fil doktorsexamen, andra klassika språk 
17259 Fil doktorsexamen, ospecificerade klassiska språk 
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17260 Fil doktorsexamen, nordisk och jämförande fornkunskap, arkeologi, medeltidsarkeologi, antikens kultu 
17261 Fil doktorsexamen, allmän och jämförande etnografi, etnologi 
17262 Fil doktorsexamen, konstvetenskap 
17263 Fil doktorsexamen, musikvetenskap 
17264 Fil doktorsexamen, estetik 
17265 Fil doktorsexamen, filmvetenskap 
17266 Fil doktorsexamen, teatervetenskap 
17267 Fil doktorsexamen, vetenskapsteori 
17268 Fil doktorsexamen, andra museivetenskapliga samt musik- och konstvetenskapliga ämnen 
17269 Fil doktorsexamen, ospecificreade museivetenskapliga samt musik- och konstvetenskapliga ämnen 
17288 Fil doktorsexamen, annat humanistiskt ämne 
17299 Fil doktorsexamen, ospecificerat humanistiskt ämne 
17300 Fil lic, engelska 
17301 Fil lic, tyska 
17302 Fil lic, romanska språk 
17303 Fil lic, finsk-ugriska språk 
17304 Fil lic, slaviska språk 
17305 Fil lic, semitiska språk 
17306 Fil lic, turkiska språk 
17307 Fil lic, östasiatiska språk 
17308 Fil lic, andra moderna språk 
17309 Fil lic, ospecificerade moderna språk 
17310 Fil lic, nordiska språk 
17311 Fil lic, litteraturhistoria 
17318 Fil lic, annan utbildning i nordiska språk och litteraturhistoria 
17319 Fil lic, ospecificerad utbildning i nordiska språk och litteraturhistoria 
17330 Fil lic, historia 
17338 Fil lic, annan utbildning i historia 
17339 Fil lic, ospecificerad utbildning i historia 
17340 Fil lic, filosofi, ospecificerad 
17341 Fil lic, teoretisk filosofi 
17342 Fil lic, praktisk filosofi 
17343 Fil lic, religionshistoria 
17348 Fil lic, annan utbildning i praktisk och teoretisk filosofi samt religionshistoria 
17349 Fil lic, ospecificerad utbildning i praktisk och teoretisk filosofi samt religionshistoria 
17350 Fil lic, grekiska 
17351 Fil lic, latin 
17358 Fil lic, andra klassiska språk 
17359 Fil lic, ospecificerade klassiska språk 
17360 Fil lic, nordisk och jämförande fornkunskap 
17361 Fil lic, folklivsforskning 
17362 Fil lic, konsthistoria 
17363 Fil lic, musikforskning 
17368 Fil lic, andra museivetenskapliga samt musik- och konstvetenskapliga ämnen 
17369 Fil lic, ospecificerade museivetenskapliga samt musik- och konstvetenskapliga ämnen 
17388 Fil lic, annat humanistiskt ämne 
17391 Fil lic, humanistisk etappavgång 



 39 
17399 Fil lic, ospecificerad humanistisk etappavgång 
17400 Fil doktorsgrad, engelska 
17401 Fil doktorsgrad, tyska 
17402 Fil doktorsgrad, romanska språk 
17403 Fil doktorsgrad, finsk-ugriska språk 
17404 Fil doktorsgrad, slaviska språk 
17405 Fil doktorsgrad, semitiska språk 
17406 Fil doktorsgrad, turkiska språk 
17407 Fil doktorsgrad, östasiatiska språk 
17408 Fil doktorsgrad, andra moderna språk 
17409 Fil doktorsgrad, ospecificerade moderna språk 
17410 Fil doktorsgrad, nordiska språk 
17411 Fil doktorsgrad, litteraturhistoria 
17418 Fil doktorsgrad, annan utbildning i nordiska språk och litteraturhistoria 
17419 Fil doktorsgrad, ospecificerad utbildning i nordiska språk och litterturhistoria 
17430 Fil doktorsgrad, historia 
17438 Fil doktorsgrad, annan utbildning i historia 
17439 Fil doktorsgrad, ospecificerad utbildning i historia 
17440 Fil doktorsgrad, filosofi, ospecificerad 
17441 Fil doktorsgrad, teoretisk filosofi 
17442 Fil doktorsgrad, praktisk filosofi 
17443 Fil doktorsgrad, religionshistoria 
17448 Fil doktorsgrad, annan utbildning i praktisk och teoretisk filosofi samt religionshistoria 
17449 Fil doktorsgrad, ospecificerad utbildning i praktisk och teoretisk filosofi samt religionshistoria 
17450 Fil doktorsgrad, grekiska 
17451 Fil doktorsgrad, latin 
17458 Fil doktorsgrad, andra klassiska språk 
17459 Fil doktorsgrad, ospecificerade klassiska språk 
17460 Fil doktorsgrad, nordisk och jämförande fornkunskap 
17461 Fil doktorsgrad, folklivsforskning 
17462 Fil doktorsgrad, konsthistoria 
17463 Fil doktor, musikforskning 
17468 Fil doktor, andra museivetenskapliga samt musik- och konstvetenskapliga ämnen 
17469 Fil doktor, ospecificerade museivetenskapliga samt musik- och konstvetenskapliga ämnen 
17488 Fil doktorsgrad, annat humanistiskt ämne 
17499 Fil doktorsgrad, ospecificerat humanistiskt ämne 
17500 Teol lic, dogmatik med symbolik 
17508 Annan utbildning motsv. teol lic, dogmatik med symbolik 
17509 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, dogmatik med symbolik 
17510 Teol lic, gamla testamentets exegetik 
17518 Annan utbildning motsv. teol lic, gamla testamentets exegetik 
17519 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, gamla testamentets exegetik 
17520 Teol lic, nya testamentets exegetik 
17528 Annan utbildning motsv. teol lic, nya testamentets exegetik 
17529 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, nya testamentets exegetik 
17530 Teol lic, religionsfilosofi 
17538 Annan utbildning motsv. teol lic, religionsfilosofi 
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17539 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, religionsfilosofi 
17540 Teol lic, praktisk teologi 
17548 Annan utbildning motsv. teol lic, praktisk teologi 
17549 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, praktisk teologi 
17550 Teol lic, religionshistoria med religionspsykologi 
17558 Annan utbildning motsv. teol lic, religionshistoria med religionspsykologi 
17559 Ospecificerad utbildning  motsv. teol lic, religionshistoria med religionspsykologi 
17560 Teol lic, teologisk etik 
17568 Annan utbildning motsv. teol lic, teologisk etik 
17569 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, teologisk etik 
17570 Teol lic, kyrkohistoria 
17578 Annan utbildning motsv. teol lic, kyrkohistoria 
17579 Ospecificerad utbildning motsv. teol lic, kyrkohistoria 
17588 Teol lic, annat ämne 
17591 Teol lic, etappavgång 
17599 Teol lic, ospecificerad 
17600 Teol doktorsgrad, dogmatik med symbolik 
17610 Teol doktorsgrad, gamla testamentets exegetik 
17620 Teol doktorsgrad, nya testamentets exegetik 
17630 Teol doktorsgrad, religionsfilosofi 
17640 Teol doktorsgrad, praktisk teologi 
17650 Teol doktorsgrad, religionshistoria med religionspsykologi 
17660 Teol doktorsgrad, teologisk etik 
17670 Teol doktorsgrad, kyrkohistoria 
17688 Teol doktorsgrad, annan 
17699 Teol doktorsgrad, ospecificerad 
17700 Teol doktorsexamen, dogmatik med symbolik 
17710 Teol doktorsexamen, gamla testamentets exegetik 
17720 Teol doktorsexamen, nya testamentets exegetik 
17730 Teol doktorsexamen, religionsfilosofi 
17731 Teol doktorsexamen, religionspedagogik 
17732 Teol doktorsexamen, religionssociologi 
17740 Teol doktorsexamen, praktisk teologi 
17750 Teol doktorsexamen, religionshistoria med religionspsykologi 
17760 Teol doktorsexamen, teologisk etik 
17770 Teol doktorsexamen, kyrkohistoria 
17771 Teol doktorsexamen, kyrko- och samfundsvetenskap 
17772 Teol doktorsexamen, missionsvetenskap 
17788 Teol doktorsexamen, annan 
17799 Teol doktorsexamen, ospecificerad 
17888 Annan forskarutbildning för estetisk, humanistisk och religös verksamhet 
17999 Ospecificerad forskarutbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet 
19999 Estetisk, humanistisk och religiös verksamhet, ospecificerad utbildning 
23100 Trafikskolinstruktörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
23110 Trafikskollärarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
23120 Utbildning av utbildningsledare vid trafikskola, gymnasial högst 2-årig 
23188 Annan utbildning av trafikpedagoger, gymnasial högst 2-årig 
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23199 Ospecificerad utbildning av trafikpedagoger, gymnasial högst 2-årig 
23300 Gymnastik- och idrottsinstruktörsutbildning, idrotts- och friluftsledare/konsulenter, gymnasial högs 
23400 Pedagogisk linje vid Rudolf Steinerseminariet, gymnasial högst 2-årig 
23488 Annan Waldorfpedagogisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
23499 Ospecificerad Waldorfpedagogisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
23888 Annan gymnasial pedagogisk utbildning högst 2-årig 
23999 Ospecificerad gymnasial pedagogoisk utbildning högst 2-årig 
24100 Trafiklärare (Pu), gymnasial längre än 2 år 
24108 Annan trafiklärarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24109 Ospecificerad trafiklärarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24199 Ospecificerad utbildning av trafikpedagoger, gymnasial längre än 2 år 
24300 Ridinstruktörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24308 Annan ridinstruktörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24309 Ospecificerad ridinstruktörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24400 Barn- och fritidsprogrammet, gymnasial längre än 2 år 
24408 Annan barn- och fritidsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24409 Ospecificerad barn- och fritidsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
24888 Annan gymnasial utbildning längre än 2 år 
24999 Ospecificerad gymnasial utbildning längre än 2 år 
25010 Särskild utbildning av lärare i teckning, mindre än 3 år 
25088 Annan teckningslärarutbildning, mindre än 3 år 
25099 Ospecificerad teckningslärarutbildning, mindre än 3 år 
25100 Slöjdlärarutbildning i trä och/eller metallslöjd, mindre än 3 år 
25130 Utbildning för undervisning i textilkunskap, mindre än 3 år 
25188 Annan slöjdlärarutbildning, mindre än 3 år 
25199 Slöjdlärarlinjen, ospecificerad, kurslängd max 1 år 
25200 Sångpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25210 Instrumentalpedagogisk tvärutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25211 Pianopedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25212 Violinpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25213 Gitarrpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25218 Annan instrumentalpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25219 Ospecificerad instrumentalpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25220 Särskild utbildning av lärare i musik, eftergymnasial mindre än 3 år 
25230 Musikcirkel-musikkonsulent- och musikhandledarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25240 Jazzpedagoglinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
25288 Annan musikpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25299 Ospecificerad musikpedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25300 Gymnastiklärarlinjen och motsv. (gymnastikdirektör), mindre än 3 år 
25310 Idrottslärarlinjen, mindre än 3 år 
25320 Folkhögskollärarexamen, mindre än 3 år 
25388 Annan gymnastik- och idrottslärarutbildning, mindre än 3 år 
25399 Ospecificerad gymnastik- och idrottslärarutbildning, mindre än 3 år 
25410 Förskollärarlinjen, mindre än 3 år 
25418 Förskollärarutbildning, annan, mindre än 3 år 
25419 Förskollärarutbildning, ospecificerad, mindre än 3 år 
25420 Fritidspedagoglinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
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25428 Annan fritidspedagogutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25429 Ospecificerad fritidspedagogutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25430 Folkhögskola, fritidsledarlinjen och idrottskonsulenter, mindre än 3 år 
25438 Annan fritidsledarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25439 Ospecificerad fritidsledarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25440 Ungdomsledarlinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
25448 Annan ungdomsledarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25449 Ospecificerad ungdomsledarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
25450 Hemspråkslärarlinjen finska, mindre än 3 år 
25451 Hemspråkslärarlinjen serbokratiska/kroatoserbiska, mindre än 3 år 
25452 Hemspråkslärarlinjen grekiska, mindre än 3 år 
25453 Hemspråkslärarlinjen turkiska, mindre än 3 år 
25454 Hemspråkslärarlinjen spanska, mindre än 3 år 
25455 Hemspråkslärarlinjen arabiska, mindre än 3 år 
25456 Hemspråkslärarlinjen assyrinsk/syrianska, mindre än 3 år 
25457 Hemspråkslärarlinjen danska, mindre än 3 år 
25458 Annan hemspråkslärarlinje motsv., mindre än 3 år 
25459 Ospecificerad hemspråkslärarlinje motsv., mindre än 3 år 
25460 Hemspråkslärarlinjen makedoniska, mindre än 3 år 
25461 Hemspråkslärarlinjen polska, mindre än 3 år 
25462 Hemspråkslärarlinjen slovenska, mindre än 3 år 
25463 Hemspråkslärarlinjen italienska, mindre än 3 år 
25464 Hemspråkslärarlinjen portugisiska, mindre än 3 år 
25465 Hemspråkslärarlinjen ungerska, mindre än 3 år 
25466 Hemspråkslärarlinjen tjeckiska, mindre än 3 år 
25467 Hemspråkslärarlinjen isländska, mindre än 3 år 
25470 Hemspråkslärarlinjen kurdiska, mindre än 3 år 
25471 Hemspråkslärarlinjen romanies, mindre än 3 år 
25472 Hemspråkslärarlinjen rumänska, mindre än 3 år 
25473 Hemspråkslärarlinjen syriska/turabdinska, mindre än 3 år 
25474 Hemspråkslärarlinjen kantonesiska, mindre än 3 år 
25475 Hemspråkslärarlinjen kinesiska, mindre än 3 år 
25476 Hemspråkslärarlinjen nederländska, mindre än 3 år 
25478 Hemspråkslärarlinjen annat språk, mindre än 3 år 
25479 Hemspråkslärarlinjen ospecificerat språk, mindre än 3 år 
25488 Annan förskollärarutbildning och fritidspedagogutbildning samt fritidsledarutbildning, ungdomsledaru 
25499 Ospecificerad förskollärarutbildning och fritidspedagogutbildning samt fritidsledarutbildning, ungdo 
25600 Tvärutbildning för undervisning i merkantila läroämnen, mindre än 3 år 
25610 Utbildning för undervisning i ekonomisk-språkliga läroämnen, mindre än 3 år 
25620 Utbildning för undervisning i kamerala läroämnen, mindre än 3 år 
25630 Utbildning för undervisning i distributiva läroämnen, mindre än 3 år 
25640 Utbildning för undervisning i administrativa läroämnen, mindre än 3 år 
25688 Annan utbildning för undervisning i merkantila läroämnen, mindre än 3 år 
25699 Ospecificerad utbildning för undervisning i merkantila läroämnen, mindre än 3 år 
25700 Tvärutbildning för undervisning i tekniska ämnen, mindre än 3 år 
25710 Utbildning för undervisning i maskintekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25720 Utbildning för undervisning i anläggningstekniska läroämnen, mindre än 3 år 



 43 
25730 Utbildning för undervisning i hus- byggnadstekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25740 Utbildning för undervisning i elkrafttekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25750 Utbildning för undervisning i teletekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25760 Utbildning för undervisning i kemitekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25770 Utbildning för undervisning i teknik, matematik och fysik, mindre än 3 år 
25788 Annan utbildning för undervisning i tekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25799 Ospecificerad utbildning för undervisning i tekniska läroämnen, mindre än 3 år 
25800 MTM-lärare, eftergymnasial mindre än 3 år 
25810 Tvärutbildning för undervisning inom estetisk verksamhet, mindre än 3 år 
25811 Utbildning för undervisning i bild- och formkonstnärligt arbete, mindre än 3 år 
25812 Utbildning för undervisning i dramatisk framställning (alla slags skådespelare), mindre än 3 år 
25813 Utbildning för undervisning i bild- och ljudmediakonstnärligtarbete (produktions-, regi- och teknike 
25814 Utbildning för undervisning i dans, mindre än 3 år 
25818 Annan utbildning för undervisning inom estetisk verksamhet, mindre än 3 år 
25819 Ospecificerad utbildning för undervisning inom estetisk verksamhet, mindre än 3 år 
25820 Tvärutbildning för undervisning inom kontor och handel, mindre än 3 år 
25821 Utbildning för undervisning i för- valtningsarbete, mindre än 3 år 
25822 Utbildning för undervisning i redovisnings- och kassaarbete, mindre än 3 år 
25823 Utbildning för undervisning i stenografi, maskinskrivnings- och sekreterarutbildning, mindre än 3 år 
25824 Utbildning för undervisning i övriga kamerala kontorsarbeten, mindre än 3 år 
25825 Utbildning för undervisning i kommersiellt kontorsarbete, mindre än 3 år 
25826 Utbildning för undervisning i detaljhandelsarbete, mindre än 3 år 
25828 Annan utbildning för undervisning i kontors- och handelsämnen, mindre än 3 år 
25829 Handels- och kontorslärarutbildning, ospecificerad, mindre än 3 år 
25830 Tvärutbildning för undervisning i tekniska yrkesämnen, mindre än 3 år 
25831 Utbildning för undervisning inom arbetsledarutbildning, mindre än 3 år 
25832 Utbildningför undervisning av elinstallatörer med B- eller C-behörighet, mindre än 3 år 
25833 Utbildning för undervisning av ritare, kartritare och karttekniker, mindre än 3 år 
25834 Utbildning för undervisning av laboratoriepersonal, mindre än 3 år (exkl. laboratoriepersonal inom v 
25838 Annan utbildning för undervisning i tekniska yrkesämnen, mindre än 3 år 
25839 Ospecificerad utbildning för undervisning i tekniska yrkesämnen, mindre än 3 år 
25840 Utbildning för undervisning i metallarbete, mindre än 3 år 
25841 Utbildning för undervisning i elektroarbete, mindre än 3 år 
25842 Utbildning för undervisning i träarbete, mindre än 3 år 
25843 Utbildning för undervisning i byggnads- och anläggningsarbete, mindre än 3 år 
25844 Utbildning för undervisning i processtekniskt arbete, mindre än 3 år 
25845 Utbildning för undervisning i grafiskt arbete, mindre än 3 år 
25846 Utbildning för undervisning i beklädnadstekniskt arbete, mindre än 3 år 
25847 Utbildning för undervisning i livsmedelsarbete, mindre än 3 år 
25848 Annan utbildning för undervisning inom industri och hantverk, mindre än 3 år 
25849 Industri- och hantverkslärarutbildning, ospecificerad, mindre än 3 år 
25850 Tvärutbildning för undervisning inom samfärdsel, mindre än 3 år 
25851 Utbildning för undervisning i sjömansarbete, mindre än 3 år 
25852 Utbildning för undervisning i väg trafikarbete, mindre än 3 år 
25853 Utbildning för undervisning i järn-, vägs- och lokalbanetrafikarbete, mindre än 3 år 
25854 Flyglärarexamen, mindre än 3 år 
25855 Utbildning för undervisning i postalt arbete, mindre än 3 år 
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25856 Utbildning för undervisning i telekommunikationsarbete, mindre än 3 år 
25857 Utbildning för undervisning i tullarbete, mindre än 3 år 
25858 Annan utbildning för undervisning inom samfärdsel, mindre än 3 år 
25859 Ospecificerad utbildning för undervisning inom samfärdsel, mindre än 3 år 
25860 Tvärutbildning för undervisning i vårdyrken, mindre än 3 år 
25861 Lärarutbildning för fotvårdsspecialister, mindre än 3 år 
25862 Lärarutbildning för sjukgymnaster, mindre än 3 år 
25863 Lärarutbildning för arbetsterapeuter, mindre än 3 år 
25864 Lärarutbildning för medicinsktekniska assistenter inom vårdområden, mindre än 3 år 
25865 Lärarutbildning för legitimerade sjuksköterskor, mindre än 3 år 
25866 Lärarutbildning för tandsköterskor, mindre än 3 år 
25867 Lärarutbildning för ålderdomshemsföreståndare, mindre än 3 år 
25868 Annan utbildning för undervisning i vårdyrken, vård- och omsorg, mindre än 3 år 
25869 Ospecificerad utbildning för undervisning i vårdyrken, vård- och omsorg, mindre än 3 år 
25870 Tvärutbildning för undervisning inom lantbruk och fiske, mindre än 3 år 
25871 Utbildning för undervisning inom lantbruk/naturbruk, mindre än 3 år 
25872 Utbildning för undervisning inom trädgårdsskötsel, mindre än 3 år 
25873 Utbildning för undervisning inom skogsbruk, mindre än 3 år 
25874 Utbildning för undervisning inom fiske, mindre än 3 år 
25878 Annan utbildning för undervisning inom lantbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk och fiske, mindre än 3 
25879 Ospecificerad utbildning för undervisning inom lantbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk och fiske, mind 
25880 Tvärutbildning för undervisning i serviceyrken, mindre än 3 år 
25881 Utbildning för undervisning i civila 1a bevaknings- och skyddsarbeten, mindre än 3 år 
25882 Utbildning för undervisning i husliga arbeten, mindre än 3 år (utom hushållslärarutbildning) 
25883 Utbildning för undervisning i serveringsarbete, mindre än 3 år 
25884 Utbildning för undervisning i fastighetsskötsel och städning, mindre än 3 år 
25885 Utbildning för undervisning i hygien- och skönhetsvårdsarbete, mindre än 3 år 
25886 Utbildning för undervisning i idrotts- och ungdomsledningsarbete, mindre än 3 år (utom lärare utbild 
25888 Annan utbildning för undervisning i serviceyrken, mindre än 3 år 
25889 Ospecificerad utbildning för undervisning i serviceyrken, mindre än 3 år 
25899 Annan eller ospecificerad utbildning för undervisning i yrkesämnen, mindre än 3 år (rubrik 258) 
25999 Annan och ospecificerad pedagogisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
26000 Lågstadielärarlinjen och motsv., 3 år eller längre (inkl småskollärarutbildning) 
26010 Barn- och ungdomspedagogisk examen, inriktning förskollärare, 3 år eller längre 
26011 Barn- och ungdomspedagogisk examen, inriktning fritidspedagog, 3 år eller längre 
26018 Annan barn- och ungdomspedagogisk utbildning, 3 år eller längre 
26019 Ospecificerad barn- och ungdomspedagogisk utbildning, 3 år eller längre 
26088 Annan lågstadielärarutbildning, 3 år eller längre 
26099 Ospecificerad lågstadielärarutbildning, 3 år eller längre 
26100 Mellanstadielärarlinjen (inkl folkskollärarutbildning), 3 år eller längre 
26101 Vidareutbildning av mellanstadielärare till lågstadielärare, 3 år eller längre (förutvarande kod 261 
26102 Vidareutbildning av lågstadielärare till mellanstadielärare, 3 år eller längre (förutvarande kod 261 
26103 Vidareutbildning av förskollärare till grunskollärare. Etapp 1, åk 1-3, 3 år eller längre 
26110 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen årskurserna 1-7 
26111 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot svenska och samhällsorienterade ämnen årskurserna 1-7 
26112 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot grundvux årskurserna 1-7, 3 år eller längre 
26113 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot svenska som andra språk årskurserna 1-7, 3 år eller l 
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26114 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot samhällsorienterande ämnen/hemspråk årskurserna 1-7, 
26115 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot matematik och naturorienterandeämnen/hemspråk årskurs 
26118 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot annan ämneskombination årskurserna 1-7, 3 år eller lä 
26119 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot ospecificerad ämneskombination årskurserna 1-7, 3 år 
26120 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i naturorienterand 
26121 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i matematik och na 
26122 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i samhällsorienter 
26123 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i matematik och sa 
26124 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot matematik och språk årskurserna 4-9, 3 år eller längr 
26125 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i samhällsorienter 
26126 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i naturorienterand 
26127 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i natur- och samhä 
26128 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i annan ämneskombi 
26129 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i ospecificerad äm 
26130 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i svenska och enge 
26131 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i svenska och enge 
26132 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i svenska och enge 
26133 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i svenska och sven 
26134 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i svenska och sven 
26135 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i svenska och sven 
26136 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialicering i svenska som andr 
26138 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialicering i andra språkkombi 
26139 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialicering i ospecificerade s 
26140 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i barnkunskap och 
26141 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i barnkunskap och 
26142 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i barnkunskap och 
26143 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i barnkunskap och 
26144 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i hemkunskap och s 
26145 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i hemkunskap och e 
26146 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i hemkunskap och m 
26147 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i hemkunskap och b 
26148 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i hemkunskap och h 
26149 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i annan eller ospe 
26150 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i bild och svenska 
26151 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i bild och engelsk 
26152 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i bild och matemat 
26153 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i bild och hemsprå 
26154 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i idrott och svens 
26155 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i idrott och engel 
26156 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i idrott och matem 
26157 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i idrott och hemsp 
26158 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i bild eller idrot 
26159 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i bild eller idrot 
26160 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i musik och svensk 
26161 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i musik och engels 
26162 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i musik och matema 
26163 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i musik och hemspr 
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26168 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i musik och annan 
26169 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i musik och ospeci 
26170 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i trä- och metalls 
26171 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i trä- och metalls 
26172 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i trä- och metalls 
26173 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i trä- och metalls 
26174 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i textilslöjd och 
26175 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i textilslöjd och 
26176 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i textilslöjd och 
26177 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i textilslöjd och 
26178 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i slöjd, trä- och 
26179 Grundskollärarexamen/linjen med inriktning mot årskurserna 4-9 och specialisering i slöjd, trä- och 
26188 Annan mellanstadielärarutbildning (inkl. folksollärarutbildning) för vanlig undervisning, 3 år eller 
26199 Ospecificerad mellanstadielärarutbildning (inkl. folksollärarutbildning) för vanlig undervisning, 3 
26200 Musiklärarutbildning och motsv. (titel musikdirektör), 3 år eller längre 
26210 Kyrkomusikerlinjen, högre organist och kantorsexamen (titel musikdirektör), 3 år eller längre 
26220 Musikinstruktörsutbildning, (Musikfolkhögskolorna i Framnäs och Iggesund), 3 år eller längre 
26230 Sångpedagogutbildning vid högskola, eftergymnasial 3 år eller längre 
26238 Annan sångpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26240 Pianopedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26241 Violinpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26242 Gitarrpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26248 Annan instrumentalpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26249 Ospecificerad instrumentalpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26251 Musiklärarutbildning, tvåämnesutbildning med svenska, 3 år eller längre 
26252 Musiklärarutbildning, tvåämnesutbildning med engelska, 3 år eller längre 
26253 Musiklärarutbildning, tvåämnesutbildning med historia, 3 år eller längre 
26254 Musiklärarutbildning, tvåämnesutbildning med matematik, 3 år eller längre 
26258 Annan musiklärarutbildning, 3 år eller längre 
26259 Ospecificerad musiklärarutbildning, 3 år eller längre 
26261 Danspedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26262 Mimpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26268 Annan dans- och mimpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26269 Ospecificerad dans- och mimpedagogutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26288 Annan musikpedagogoisk utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26299 Ospecificerad musikpedagogoisk utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
26300 Speciallärarutbildning för tjänstgöring inom särskola, hjälpundervisning, observationsundervisning, 
26301 Utbildning för specialpedagogiska arbetsuppgifter inom grundskolan och gymnasieskolan samt inom särs 
26302 Särskild utbildning till speciallärare (40 poäng), 3 år eller längre 
26303 Fortbildningskurs om 20 poäng för tjänstgöring i specialklass och särskola i vissa yrkesinriktade äm 
26308 Annan speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 1, 3 år eller längre 
26309 Ospecificerad speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 1, 3 år eller län 
26310 Speciallärarutbildning för undervisning av hörselskadade och döva (t o m 1978/79 20 poäng, därefter 
26311 Speciallärarutbildning för undervisning av hörselskadade och döva (40 poäng), 3 år eller längre 
26312 Speciallärarutbildning för undervisning av hörselskadade och döva (60 poäng),  3 år eller längre 
26313 Påbyggnadskurs för undervisning av hörselskadade och döva (20poäng), 3 år eller längre 
26314 Påbyggnadskurs (särskild talpedagogutbildning) (20 poäng och före 1967 två terminer), 3 år eller län 
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26315 Påbyggnadskurs i undervisning av utvecklingsstörda döva (40poäng), 3 år eller längre 
26317 Annan påbyggnadsutbildning i undervisning av hörselskadade och döva samt i talpedagogik från lärarhö 
26318 Annan speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, för undervisning av hö 
26319 Ospecificerad speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, för undervisni 
26320 Speciallärarutbildning för undervisning av synskadade (40 poäng), 3 år eller längre 
26321 Speciallärarutbildning för undervisning av synskadade (60 poäng), 3 år eller längre 
26322 Påbyggnadskurs i undervisning av utvecklingsstörda (synskadade) och gravt synskadade (40 poäng), 3 å 
26327 Annan påbyggnadsutbildning i undervisning av synskadade från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gre 
26328 Annan speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren2, för undervisning av syn 
26329 Ospecificerad speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, för undervisni 
26330 Speciallärarutbildning till talpedagog för talskadade (40 poäng), 3 år eller längre 
26338 Annan speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, till talpedagog för ta 
26339 Ospecificerad speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, tilltalpedagog 
26348 Annan speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, 3 år eller längre 
26349 Ospecificerad speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 2, 3 år eller län 
26350 Speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 3:1 t o m 1978/79, för undervis 
26351 Speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer gren 3:2 t o m 1978/79, för undervisn 
26352 Speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 3, fr o m 1979/80 för undervisn 
26358 Annan speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 3, 3 år eller längre 
26359 Ospecificerad speciallärarutbildning från lärarhögskolans speciallärarlinjer, gren 3, 3 år eller län 
26360 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med specialisering komplicerad inlärningssituation, 3 år elle 
26361 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med specialisering döv- och hörselhandikapp, 3 år eller längr 
26362 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med specialisering synhandikapp, 3 år eller längre 
26363 Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning med specialisering utveckllingsstörning, 3 år eller längre 
26368 Annan specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, 3 år eller längre 
26369 Ospecificerad specialpedagogisk påbyggnadslinje, 3 år eller längre 
26370 Särskollärarutbildning, 2-årig, 3 år eller längre 
26378 Annan utbildning för undervisning i särskolan, 3 år eller längre 
26379 Ospecificerad utbildning för undervisning i särskolan, 3 år eller längre 
26388 Annan utbildning för specialundervisning mm, 3 år eller längre 
26399 Ospecificerad utbilning för specialundervisning mm, speciallärarlinjen, ospecificerad, 3 år eller lä 
26400 Teknisk magisterexamen, maskinteknisk utbildning 
26401 Teknisk magisterexamen, elektroteknisk utbildning 
26408 Teknisk magisterexamen, annan teknisk utbildning 
26409 Teknisk magisterexamen, ospecificerad teknisk utbildning 
26410 Barnavårdslärarlinjen, 3 år eller längre 
26411 Barnavårdslärarlinjen, tvåämnesutbildning, 3 år eller längre 
26420 Hushållslärarutbildning vid seminarium för huslig utbildning, allmän gren, 3 år eller längre 
26421 Hushållslärarutbildning vid seminarium för huslig utbildning, lanthushållsinriktad gren, 3 år eller 
26426 Hemkonsulentutbildning baserad på hushållslärarutbildning, 3 år eller längre 
26428 Annan hushållslärarutbildning, 3 år eller längre 
26429 Ospecificerad hushållslärarutbildning, 3 år eller längre 
26430 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med hemkunskap, 3 år eller längre 
26431 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med kostkunskap, 3 år eller längre 
26432 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med bostads- och miljökunskap, 3 år eller längre 
26433 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med konsumentkunskap, 3 år eller längre 
26434 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med biologi, 3 år eller längre 
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26435 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med kemi, 3 år eller längre 
26436 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med matematik, 3 år eller längre 
26437 Hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, med samhällskunskap, 3 år eller längre 
26438 Annan hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, 3 år eller längre 
26439 Ospecificerad hushållslärarutbildning, tvåämnesutbildning, 3 år eller längre 
26440 Bildlärarexamen. Bildlärarlinjen, 3 år eller längre 
26450 Textillärarutbildning (utom vävinriktade textillärare), 3 år eller längre 
26451 Vävlärarutbildning inkl. vävinriktad textillärare, 3 år eller längre 
26452 Textillärarutbildning, tvåämnesutbildning med engelska, 3 år eller längre 
26453 Textillärarutbildning, tvåämnesutbildning med matematik, 3 år eller längre 
26458 Annan textillärarutbildning, tvåämnesutbildning, 3 år eller längre 
26459 Textillärarlinjen, ospecificerad, 3 år eller längre 
26461 Slöjdlärarutbildning, tvåämnesutbildning med engelska, 3 år eller längre 
26462 Slöjdlärarutbildning, tvåämnesutbildning med matematik, 3 år eller längre 
26463 Slöjdlärar-examen/linjen, 3 år eller längre 
26468 Annan slöjdlärarutbildning, tvåämnesutbilning, 3 år eller längre 
26469 Ospecificerad slöjdlärarutbildning, tvåämnesutbilning, 3 år eller längre 
26471 Idrottslärarutbildning, tvåämnesutbildning med engelska, 3 år eller längre 
26472 Idrottslärarutbildning, tvåämnesutbildning med biologi, 3 år eller längre 
26473 Idrottslärarutbildning, tvåämnesutbildning med kemi, 3 år eller längre 
26474 Idrottslärarutbildning, tvåämnesutbildning med matematik, 3 år eller längre 
26475 Idrottslärarexamen/-linjen, 3 år eller längre 
26478 Annan idrottslärarutbildning, tvåämnesutbildning, 3 år eller längre 
26479 Ospecificerad, idrottslärarutbildning, tvåämnesutbildning, 3 år eller längre 
26488 Annan barnavårdslärar-, hushållslärar-, teckningslärar- och textillärarutbildning, idrottslärarutbil 
26499 Ospecificerad barnavårdslärar-, hushållslärar-, teckningslärar- och textillärarutbildning, idrottslä 
26510 Ämneslärarutbildning, språk, utländska, enskilt eller i inbördes kombinationer, 3 år eller längre 
26511 Ämneslärarutbildning, språk i kombination med svenska (=nordiska språk, litteraturhistoria), 3 år el 
26512 Ämneslärarutbildning, språk, utländska, i kombination med historia/samhällskunskap, 3 år eller längr 
26513 Ämneslärarutbildning, svenska (=nordiska språk, litteraturhistoria) i kombination med språk och hist 
26514 Ämneslärarutbildning, svenska (=nordiska språk, litteraturhistoria) enbart eller i alla kombinatione 
26515 Ämneslärarutbildning, kristendomskunskap/religionskunskap, enbart eller i alla kombinationer, 3 år e 
26517 Ämneslärarutbildning, historia, enbart eller i kombination med geografi, statskunskap, samhällskunsk 
26518 Annan ämneslärarutbildning med estetisk, humanistisk och religiös inriktning, 3 år eller längre 
26519 Ospecificerad ämneslärarutbildning med estetisk, humanistisk och religiös inriktning, 3 år eller län 
26530 Ämneslärarutbildning, företagsekonomi, enbart eller i alla kombinationer, 3 år eller längre 
26533 Ämneslärarutbildning i något eller några av ämnena nationalekonomi, statistik, matematik (dock endas 
26534 Ämneslärarutbildning i något eller några av ämnena psykologi, sociologi och pedagogik-, 3 år eller l 
26538 Annan ämneslärarutbildning med samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig inriktning, 3 år eller 
26539 Ospecificerad ämneslärarutbildning med samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig inriktning, 3 å 
26541 Ämneslärarutbildning i något eller några av ämnen matematik, fysik och kemi, 3 år eller längre 
26542 Ämneslärarutbildning i biologi (=botanik, zoologi) enbart eller i alla kombinationer, 3 år eller län 
26548 Annan ämneslärarutbildning med naturvetenskaplig inriktning, 3 år eller längre 
26549 Ospecificerad ämneslärarutbildning med naturvetenskaplig inrikning, 3 år eller längre 
26550 Ämneslärarutbildning, högre lärarinneseminarium, 3 år eller längre 
26588 Annan ämneslärarutbildning, vidareutbildning av folkskollärare mfl till ämneslärare, 3 år eller läng 
26599 Ospecificerad ämneslärarutbildning, vidareutbildning av folkskollärare mfl till ämneslärare, 3 år el 
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26610 Adjunktsutbildning för folkskollärare, språk, utländska, i inbördes kombinationer 
26611 Adjunktsutbildning för folkskollärare, språk i kombination med svenska (=nordiska språk, litteraturh 
26612 Adjunktsutbildning för folkskollärare, språk, utländska, i kombination med historia/samhällskunskap, 
26613 Adjunktsutbildning för folkskollärare, svenska (=nordiska språk, litteraturhistoria) i kombination m 
26614 Adjunktsutbildning för folkskollärare, svenska (=nordiska språk, litteraturhistoria) i alla kombinat 
26615 Adjunktsutbildning för folkskollärare, kristendomskunskap/religionskunskap i alla kombinationer 
26617 Adjunktsutbildning för folkskollärare, historia i kombination med geografi, statskunskap, samhällsku 
26618 Annan adjunktsutbildning för folkskollärare med estetisk, humanistisk och religiös inriktning 
26619 Ospecificerad adjunktsutbildning för folkskollärare med estetisk, humanistisk och religiös inriktnin 
26630 Adjunktsutbildning för folkskollärare, företagsekonomi i alla kombinationer 
26633 Adjunktsutbildning för folkskollärare, kombinationer med ämnena nationalekonomi, matematik, statisti 
26634 Adjunktsutbildning för folkskollärare, kombinationer med ämnena psykologi, sociologi och pedagogik 
26638 Annan adjunktsutbildning för folkskollärare 
26639 Ospecificerad adjunktsutbildning för folkskollärare 
26641 Adjunktsutbildning för folkskollärare, kombinationer med ämnena matematik/fysik och kemi 
26642 Adjunktsutbildning för folkskollärare, biologi (=botanik, zoologi) i alla kombinationer 
26648 Annan adjunktsutbildning för folkskollärare med naturvetenskaplig inriktning 
26649 Ospecificerad adjunktsutbildning för folkskollärare med naturvetenskaplig inriktning 
26688 Annan adjunktsutbildning, 3 år eller längre 
26699 Ospecificerad adjunktsutbildning, år eller längre 
26701 Ämneslärarlinjen, svenska-historia, 3 år eller längre 
26702 Ämneslärarlinjen, svenska-historia-geografi, 3 år eller längre 
26703 Ämneslärarlinjen, svenska-religionskunskap, 3 år eller längre 
26704 Ämneslärarlinjen, svenska-religionskunskap-historia, 3 år eller längre 
26705 Ämneslärarlinjen, svenska-religionskunskap-geografi, 3 år eller längre 
26706 Ämneslärarlinjen, svenska-filosofi, 3 år eller längre 
26707 Ämneslärarlinjen, historia-religionskunskap, 3 år eller längre 
26708 Ämneslärarlinjen, historia-religionskunskap-samhällskunskap, 3 år eller längre 
26709 Ämneslärarlinjen, historia-religionskunskap-geografi, 3 år eller längre 
26710 Ämneslärarlinjen, historia-samhällskunskap, 3 år eller längre 
26711 Ämneslärarlinjen, historia-samhällskunskap-geografi, 3 år eller längre 
26712 Ämneslärarlinjen, historia-geografi, 3 år eller längre 
26713 Ämneslärarlinjen, samhällskunskap-geografi, 3 år eller längre 
26714 Ämneslärarlinjen, psykologi-samhällskunskap, 3 år eller längre 
26715 Ämneslärarlinjen, psykologi-samhällskunskap-socialkunskap, 3 år eller längre 
26716 Ämneslärarlinjen, psykologi-socialkunskap, 3 år eller längre 
26717 Ämneslärarlinjen, samhällskunskap-socialkunskap, 3 år eller längre 
26718 Ämneslärarlinjen, samhällskunskap-ekonomiska ämnen, 3 år eller längre 
26719 Ämneslärarlinjen, ekonomiska ämnen, 3 år eller längre 
26720 Ämneslärarlinjen, ekonomiska ämnen-matematik, 3 år eller längre 
26721 Ämneslärarlinjen, samhällskunskap-matematik, 3 år eller längre 
26722 Ämneslärarlinjen, samhällskunskap-matematik-geografi, 3 år eller längre 
26723 Ämneslärarlinjen, barnkunskap-annat ämne, 3 år eller längre 
26724 Ämneslärarlinjen, musik-annat ämne, 3 år eller längre 
26725 Ämneslärarlinjen, idrott-annat ämne, 3 år eller längre 
26728 Ämneslärarlinjen, annan praktisk-estetisk kombination, 3 år eller längre 
26729 Annan historisk-samhällsvetenskaplig ämneskombination, 3 år eller längre 
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26730 Ämneslärarlinjen, matematik-fysik, 3 år eller längre 
26731 Ämneslärarlinjen, matematik-fysik-geografi, 3 år eller längre 
26732 Ämneslärarlinjen, matematik-fysik-kemi, 3 år eller längre 
26733 Ämneslärarlinjen, matematik-kemi, 3 år eller längre 
26734 Ämneslärarlinjen, matematik-kemi-geografi, 3 år eller längre 
26735 Ämneslärarlinjen, matematik-kemi-biologi, 3 år eller längre 
26736 Ämneslärarlinjen, fysik-kemi, 3 år eller längre 
26737 Ämneslärarlinjen, fysik-kemi-geografi, 3 år eller längre 
26738 Ämneslärarlinjen, kemi-biologi, 3 år eller längre 
26739 Ämneslärarlinjen, kemi-biologi-naturkunskap, 3 år eller längre 
26740 Ämneslärarlinjen, kemi-biologi-fysik, 3 år eller längre 
26741 Ämneslärarlinjen, kemi-biologi-geografi, 3 år eller längre 
26742 Ämneslärarlinjen, kemi-naturkunskap, 3 år eller längre 
26743 Ämneslärarlinjen, biologi-naturkunskap, 3 år eller längre 
26744 Ämneslärarlinjen, geografi-biologi, 3 år eller längre 
26749 Annan matematisk-naturvetenskaplig ämneskombination, 3 år eller längre 
26750 Ämneslärarlinjen, svenska-engelska, 3 år eller längre 
26751 Ämneslärarlinjen, svenska-engelska-historia, 3 år eller längre 
26752 Ämneslärarlinjen, svenska-engelska-geografi, 3 år eller längre 
26753 Ämneslärarlinjen, svenska-tyska, 3 år eller längre 
26754 Ämneslärarlinjen, svenska-tyska-historia, 3 år eller längre 
26755 Ämneslärarlinjen, svenska-tyska-geografi, 3 år eller längre 
26756 Ämneslärarlinjen, svenska-franska, 3 år eller längre 
26757 Ämneslärarlinjen, svenska-franska-historia, 3 år eller längre 
26758 Ämneslärarlinjen, svenska-franska-geografi, 3 år eller längre 
26759 Ämneslärarlinjen, engelska-tyska, 3 år eller längre 
26760 Ämneslärarlinjen, engelska-tyska-franska, 3 år eller längre 
26761 Ämneslärarlinjen, engelska-tyska-historia, 3 år eller längre 
26762 Ämneslärarlinjen, engelska-tyska-samhällskunskap, 3 år eller längre 
26763 Ämneslärarlinjen, engelska-tyska-geografi, 3 år eller längre 
26764 Ämneslärarlinjen, engelska-franska, 3 år eller längre 
26765 Ämneslärarlinjen, engelska-franska-historia, 3 år eller längre 
26766 Ämneslärarlinjen, engelska-franska-samhällskunskap, 3 år eller längre 
26767 Ämneslärarlinjen, engelska-franska-geografi, 3 år eller längre 
26768 Ämneslärarlinjen, tyska-franska, 3 år eller längre 
26769 Ämneslärarlinjen, tyska-franska-historia, 3 år eller längre 
26770 Ämneslärarlinjen, tyska-franska-samhällskunskap, 3 år eller längre 
26771 Ämneslärarlinjen, tyska-franska-geografi, 3 år eller längre 
26772 Ämneslärarlinjen, finska, 3 år eller längre 
26773 Ämneslärarlinjen, ryska, 3 år eller längre 
26774 Ämneslärarlinjen, spanska, 3 år eller längre 
26775 Ämneslärarlinjen, portugisiska, 3 år eller längre 
26776 Ämneslärarlinjen, italienska, 3 år eller längre 
26777 Ämneslärarlinjen, grekiska, 3 år eller längre 
26778 Andra kombinationer mellan endera engelska/franska/tyska och latin - allmän språkkunskap, 3 år eller 
26784 Annan språkvetenskaplig ämneskärarkombination, 3 år eller längre 
26785 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
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26786 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26787 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26790 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26791 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26792 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26793 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26794 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26795 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26796 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26798 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26799 Praktisk pedagogisk utbildning baserad på teknisk, ekonomisk och naturvetenskaplig högskoleutbildnin 
26800 Vårdlärarlinjen och motsv., 3 år eller längre 
26801 Utbildning för lärare i hälso- och sjukvård, lärarkurs i anatomi och fysiologi I om ca 23 veckor, ef 
26802 Utbildning för lärare i hälso- och sjukvård, lärarkurs i anatomi och fysiologi II om högst 10 veckor 
26803 Utbildning för lärare i hälso- och sjukvård, lärarkurs i medicinsk mikrobiologi om ca 20 veckor, eft 
26804 Utbildning för lärare i hälso- och sjukvård, lärarkurs i forskningsmetodik, 3 år eller längre 
26808 Annan utbildning för lärare i hälso- och sjukvård, 3 år eller längre 
26809 Ospecificerad utbildning för lärare i hälso- och sjukvård, 3 år eller längre 
26810 Tvärutbildning för undervisning i databehandling, 3 år eller längre 
26811 Utbildning för undervisning i systemarbete, 3 år eller längre 
26812 Utbildning för undervisning i programmeringsarbete, 3 år eller längre 
26813 Utbildning för undervisning i drifts- och kommunikationsarbete vid databehandling, 3 år eller längre 
26814 Utbildning för undervisning i teknisk ADB, 3 år eller längre 
26818 Annan utbildning för undervisning i databehandling, 3 år eller längre 
26819 Ospecificerad utbildning för undervisning i databehandling, 3 år eller längre 
26820 Utbildning för undervisning i navigationsämnen (navigationslärarexamen), 3 år eller längre 
26830 Utbildning i studie- och yrkesvägledning, 3 år eller längre 
26838 Annan utbildning i studie- och yrkesvägledning, 3 år eller längre 
26839 Ospecificerad utbildning i studie- och yrkesvägledning, 3 år eller längre 
26840 Vuxenpedagogikutbildning, folkhögskollärarlinjen, 3 år eller längre 
26848 Annan vuxenpedagogikutbildning, 3 år eller längre 
26849 Ospecificerad vuxenpedagogikutbildning, 3 år eller längre 
26851 Pedagogik/Metodiklärarutbildning för förskollärare, 3 år eller längre 
26852 Pedagogik/Metodiklärarutbildning för fritidspedagoger, 3 år eller längre 
26853 Pedagogik/Metodiklärarutbildning för barnavårdslärare, 3 år eller längre 
26854 Didaktisk/pedagogisk påbyggnadsutbildning för grunskollärare och motsv., 3 år eller längre 
26858 Annan pedagogikutbildning för lärare, 3 år eller längre 
26859 Pedagogik/metodiklärarutbildning ospecificerad, 3 år eller längre 
26860 Lärarlinjen för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel, 3 år eller längre 
26888 Annan ämneslärarutbildning, 3 år eller längre 
26899 Ospecificerad ämneslärarutbildning, 3 år eller längre 
26999 Annan eller ospecificerad pedagogisk utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
29999 Ospecificerad pedagogisk utbildning 
33000 Handels- och kontorsutbildning (handelsskola), gymnasial högst 2-årig 
33001 Distributions- och kontorslinje i gymnasieskolan gren för kontor (både skriv- och siffervariant) (Dk 
33002 Distributions- och kontorslinje i gymnasieskolan, gren för distribution (Di), högst 2-årig 
33003 Handels- och kontorslinjen, gymnasial högst 2-årig 
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33008 Annan handels- och kontorsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33009 Distributions- och kontorslinje i gymnasieskolan (Dk), ospecificerad gren, högst 2-årig 
33100 Utbildning för stenografi- och maskinskrivnings- och ordbehandlingsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33110 Förberedande journalistutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33120 Stenografi- och korrespondentutbildning, kontorskurs, språklinje, gymnasial högst 2-årig 
33130 Utbildning för maskinskrivnings- och ordbehandlingsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33140 Kontorssekreterarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33150 Läkarsekreterarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33188 Annan språk- och skrivinriktad utbildning vid gymnasieskola, högst 2-årig 
33199 Ospecificerad språk- och skrivinriktad utbildning vid gymnasieskola, högst 2-årig 
33200 Utbildning för inköps- och försäljningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33210 Utbildning för inköpsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33220 Utbildning för reklam- och försäljningsarbete,  gymnasial högst 2-årig 
33288 Annan utbildning för inköps- och försäljningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33299 Ospecificerad utbildning för inköps- och försäljningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33300 Tvärutbildning för databearbetning, gymnasial högst 2-årig 
33310 Utbildning för stansningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33320 ADB-operatörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33330 ADB-driftsassistentutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33388 Annan utbildning för databearbetning, gymnasial högst 2-årig 
33399 Ospecificerad utbildning för databearbetning, gymnasial högst 2-årig 
33410 Utbildning i bokförings- och redovisningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33420 Utbildning för kassaarbete, gymnasial högst 2-årig 
33421 Utbildning för butikskassörsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33422 Utbildning för kontorskassörsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33423 Utbildning för restaurangkassörsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33428 Annan utbildning för kassaarbete, gymnasial högst 2-årig 
33429 Ospecificerad utbildning för kassaarbete, gymnasial högst 2-årig 
33488 Annan utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete, gymnasial högst 2-årig 
33499 Ospecificerad utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete, gymnasial högs 
33500 Utbildning i detaljhandelsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33510 Detaljhandelsutbildning, livsmedel, gymnasial högst 2-årig 
33520 Detaljhandelsutbildning, textil, konfektion, skor, lädervaror, gymnasial högst 2-årig 
33530 Detaljhandelsutbildning, färg, järnvaror, kemi-tekniska varor, gymnasial högst 2-årig 
33540 Detaljhandelsutbildning, hemtextilier, hushållsartiklar, inredning, möbler, gymnasial högst 2-årig 
33550 Detaljhandelsutbildning, kulturvaror, gymnasial högst 2-årig 
33560 Detaljhandelsutbildning, hemelektronikvaror och fotoutrustning, gymnasial högst 2-årig 
33570 Detaljhandelsutbildning, bilar och andra fordon, bensin, olja, gymnasial högst 2-årig 
33588 Annan utbildning för detaljhandelsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33599 Ospecificerad utbildning för detaljhandelsarbete, gymnasial högst 2-årig 
33600 Utbildning inom förvaltning, gymnasial högst 2-årig 
33610 Bank- och sparbanksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33611 Utbildning inom/för försäkringsväsendet, gymnasial högst 2-årig 
33612 Förvaltningsutbildning inom transportföretag, gymnasial högst 2-årig 
33613 Förvaltningsutbildning inom arbetsgivarorganisation, gymnasial högst 2-årig 
33614 Förvaltningsutbildning inom arbetstagarorganisation, gymnasial högst 2-årig 
33615 Förvaltningsutbildning inom producent- och/eller konsumentkooperationen, gymnasial högst 2-årig 
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33616 Fastighetsförvaltningsutbildning, Fastighetsförvaltarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33618 Annan förvaltningsutbildning inom näringsliv och föreningsväsendet, gymnasial högst 2-årig 
33619 Ospecificerad förvaltningsutbildning inom näringsliv och föreningsväsendet, gymnasial högst 2-årig 
33620 Utbildning för expeditions- och kontorspersonal inom offentlig förvaltning, arkiv, bibliotek och mus 
33621 Förvaltningsutbildning inom länsstyrelser, gymnasial högst 2-årig 
33622 Förvaltningsutbildning för administration av vård och/eller social service, gymnasial högst 2-årig 
33623 Arbets-, platsförmedlarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33628 Annan förvaltningsutbildning inom/för offentlig förvaltning, gymnasial högst 2-årig 
33629 Ospecificerad förvaltningsutbildning inom/för offentlig förvaltning, gymnasial högst 2-årig 
33688 Annan förvaltningsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33699 Ospecificerad förvaltningsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
33710 2-årig handelsinstitututbildning baserad på grundskolan (motsv.), gymnasial 
33730 2-årig ekonomisk linje i gymnasieskolan (Ek) och fackskolutbildning, ekonomisk språklig gren 
33731 2-årig ekonomisk linje i gymnasieskolan (Ek) och fackskolutbildning, kameral gren 
33732 2-årig ekonomisk linje i gymnasieskolan (Ek) och fackskolutbildning, distributiv gren 
33733 2-årig ekonomisk linje i gymnasieskolan (Ek) och fackskolutbildning, administrativ gren 
33738 2-årig ekonomisk linje i gymnasieskolan (Ek) och fackskolutbildning, annan gren 
33739 2-årig ekonomisk linje i gymnasieskolan (Ek) och fackskolutbildning, ospec gren 
33740 Avgångsbetyg 2 från kommunal vuxenutbildning KOMVUX, ekonomisk sektor, gymnasial högst 2-årig 
33788 Annan ekonomisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
33799 Ospecificerad ekonomisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
33888 Annan utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och beteend 
33999 Ospecificerad utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och 
34100 Kombinerad korrespondent-, sekreterar- och stenografutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34110 Språk för näringslivet, HS, gymnasial längre än 2 år 
34150 Utbildning i vårddokumentation (PU)(Läkarsekreterare), gymnasial längre än 2 år 
34188 Annan språk- och skrivinriktad utbildning, gymnasial längre än 2 år 
34199 Ospecificerad språk- och skrivinriktad utbildning, gymnasial längre än 2 år 
34200 Kombinerad utbildning i inköp, marknadsföring, reklam och försäljning, gymnasial längre än 2 år 
34220 Marknadsföring, specialkurser i gymnasieskolan, längre än 2 år 
34230 Fastighetsmäklarutbildning, grundläggande, gymnasial längre än 2 år 
34288 Annan utbildning för marknadsföringsarbete, gymnasial längre än 2 år 
34299 Ospecificerad utbildning för marknadsföringsarbete, gymnasial längre än 2 år 
34300 Tvärutbildning i automatisk databehandling, gymnasial längre än 2 år 
34308 Annan tvärutbildning i automatisk databehandling, gymnasial längre än 2 år 
34309 Ospecificerad tvärutbildning i automatisk databehandling, gymnasial längre än 2 år 
34310 Programmering, administrativa system (Pu), gymnasial längre än 2 år 
34318 Annan programmeringsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34319 Ospecificerad programmeringsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34388 Annan utbildning i informationsbehandling, gymnasial längre än 2 år 
34399 Ospecificerad utbildning i informationsbehandling, gymnasial längre än 2 år 
34410 Utbildning i bokförings- och redovisningsarbete, gymnasial längre än 2 år 
34418 Annan utbildning i bokförings- och redovisningsarbete, gymnasial längre än 2 år 
34420 Utbildning för kassaarbete, gymnasial längre än 2 år 
34488 Annan utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete, gymnasial längre än 2 
34499 Ospecificerad utbildning för bokförings- och redovisningsarbete samt för kassaarbete, gymnasial läng 
34500 Utbildning för detaljhandelsarbete, gymnasial längre än 2 år 



 54 
34510 Detaljhandelsutbildning, livsmedel. Färskvaruhantering i detaljhandeln (Pu), gymnasial längre än 2 å 
34520 Detaljhandelsutbildning, textil, konfektion, skor, läder, gymnasial längre än 2 år 
34530 Detaljhandelsutbildning, färg, järnvaror, kemi-tekniska varor, gymnasial längre än 2 år 
34540 Detaljhandelsutbildning, hemtextiler, hushållsartiklar, inredning, möbler, gymnasial längre än 2 år 
34550 Detaljhandelsutbildning, kulturvaror, gymnasial längre än 2 år 
34560 Detaljhandelsutbildning, hemelektronikvaror och fotoutrustning, gymnasial längre än 2 år 
34570 Detaljhandelsutbildning, bilar och andra fordon, bensin, olja, gymnasial längre än 2 år 
34588 Annan parti- och detaljhandelsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34599 Ospecificerad parti- och detaljhandelsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34610 Bank- och sparbanksutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34611 Utbildning inom/för försäkringsväsendet, gymnasial längre än 2 år 
34612 Speditörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34613 Förvaltningsutbildning inom arbetsgivarorganisation, gymnasial längre än 2 år 
34614 Förvaltningsutbildning inom arbetstagarorganisationen, gymnasial längre än 2 år 
34615 Förvaltningsutbildning inom producent/konsumentkooperationen, gymnasial längre än 2 år 
34618 Annan förvaltningsutbildning inom näringsliv och föreningsväsendet, gymnasial längre än 2 år 
34619 Ospecificerad förvaltningsutbildning inom näringsliv och föreningsväsendet, gymnasial längre än 2 år 
34629 Utbildning inom/för offentlig förvaltning, vidareutbildning inom den statliga förvaltningen, gymnasi 
34688 Annan förvaltningsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34699 Ospecificerad förvaltningsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
34700 Handelsgymnasium, språklig gren, längre än 2 år 
34701 Handelsgymnasium, redovisning, längre än 2 år 
34702 Handelsgymnasium, distribution, längre än 2 år 
34703 Handelsgymnasium, förvaltning, längre än 2 år 
34708 Handelsgymnasium, annan gren, längre än 2 år 
34709 Handelsgymnasium, ospecificerad gren, längre än 2 år 
34710 Gymnasium, 3-årig ekonomisk linje, kameral gren (E Ka), kameraldistributiv gren (E Kd) 
34711 Gymnasium, 3-årig ekonomisk linje, distributiv gren (E Di) 
34712 Gymnasium, 3-årig ekonomisk linje, administrativ gren (E Ad) 
34713 Gymnasium, 3-årig ekonomisk linje, ekonomisk-språklig gren (E Sp) 
34715 Ekonomisk kompletteringskurs, gymnasial längre än 2 år 
34718 Gymnasium, 3-årig ekonomisk linje, estetisk och social variant av ekonomisk språklig gren (E Sp Es, 
34719 Gymnasium, 3-årig ekonomisk linje, ospecificerad gren 
34720 Avgångsbetyg 3 från kommunal vuxenutbildning, KOMVUX. Ekonomisk sektor, gymnasial längre än 2 år 
34730 Gymnasium, 3-årig handelslinje 
34740 Handels- och administrationsprogrammet, gymnasial längre än 2 år 
34750 Samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomisk gren, gymnasial längre än 2 år 
34788 Företagsekonomiska kurser som tillsammans med förpraktikkrav ger en längre studietid än 2 år, gymnas 
34799 Ospecificerad 3-åriga handels- och ekonomutbildningar, gymnasial 
34888 Annan gymnasial utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig o 
34999 Ospecificerad utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och 
35000 Journalistlinjen vid journalisthögskola, eftergymnasial mindre än 3 år 
35010 Programtjänstemannautbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35088 Annan journatlistutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35099 Ospecificerad journalistutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35100 Sekreterarlinjen kombinationsutbildning på kontorsområdet, eftergymnasial mindre än 3 år 
35110 Skolsekreterarutbildning med universitetsstudier, pedagogik och ev sociologi, mindre än 3 år 
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35120 Advokatsekreterarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35121 Sekreterare med internationell inriktning (f d europasekreterarutbildning vid Bar-Lock), eftergymnas 
35130 Korrespondentutbildning baserad på gymnasieskola, eftergymnasial mindre än 3 år 
35150 Läkarsekreterarutbildning baserad  på gymnasieskola, eftergymnasial mindre än 3 år 
35188 Annan sekreterarutbildning baserad på gymnasieskola, eftergymnasial mindre än 3 år 
35199 Ospecificerad sekreterarutbildning baserd på gymnasieskola, eftergymnasial mindre än 3 år 
35200 Utbildning med kommersiell inriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35210 Utbildning för inköpsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35211 Utbildning i inköpsarbete för tekniker, eftergymnasial mindre än 3 år 
35218 Annan utbildning för inköpsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35219 Ospecificerad utbildning för inköpsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35220 Marknadsekonomutbildning eller motsv., eftergymnasial mindre än 3 år 
35222 Reklam och kommunikationslinjen vid Grafiska Institutet/IHR, mindre än 3 år 
35228 Annan utbildning för marknadsföringsarbete (marketing) och reklam, eftergymnasial mindre än 3 år 
35229 Ospecificerad utbildning för marknadsföringsarbete (marketing) och reklam, eftergymnasial mindre än 
35230 Utbildning för försäljningsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35231 Utbildning i försäljningsarbete för tekniker, eftergymnasial mindre än 3 år 
35238 Annan utbildning för försäljningsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35239 Ospecificerad utbildning för försäljningsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35288 Annan kommersiellt inriktad utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35299 Ospecificerad utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35300 ADB-utbildningar, eftergymnasial mindre än 3 år 
35310 ADB-linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
35311 Utbildning för programmerare, ALGOL, eftergymnasial mindre än 3 år 
35312 Utbildning för programmerare, COBOL, eftergymnasial mindre än 3 år 
35313 Utbildning för programmerare, FORTRAN, eftergymnasial mindre än 3 år 
35314 Utbildning för programmerare, PL/1, eftergymnasial mindre än 3 år 
35315 Utbildning för programmerare, maskinära språk (Assembler, Autocoder etc), eftergymnasial mindre än 3 
35316 ADB-linjen, datordriftsinriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35318 Annan utbildning för programmeringsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35319 Ospecificerad utbildning för programmeringsarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35320 Utbildning för systemarbete, eftergymnasial mindre än 3 år 
35330 Utbildning i administrativ rationalisering (AR, KR), eftergymnasial mindre än 3 år 
35388 Annan ADB-utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35399 Ospecificerad ADB-utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35488 Annan detaljhandelsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35499 Detaljhandelsutbildning ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
35510 Bank och sparbanksutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35511 Utbildning inom/för försäkringsväsendet, eftergymnasial mindre än 3 år 
35512 Utbildning för resebyråverksamhet, arbete inom reseliv och turistnäring, eftergymnasial mindre än 3 
35513 Förvaltningsutbildning inom arbetsgivarorganisationer, eftergymnasial mindre än 3 år 
35514 Förvaltningsutbildning inom arbetstagarorganisationer, eftergymnasial mindre än 3 år 
35515 Förvaltningsutbildning inom producent- och/eller konsumentkooperationen, eftergymnasial mindre än 3 
35518 Annan förvaltningsutbildning för näringsliv och föreningsväsende, eftergymnasial mindre än 3 år 
35519 Ospecificerad förvalningsutbildning för näringsliv och föreningsväsende, eftergymnasial mindre än 3 
35520 Landskanslist/landskontorist utbildning, häradsskrivarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35521 Kanslistutbildning inom centrala ämbetsverk, eftergymnasial mindre än 3 år 
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35522 Kyrkokameral utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35523 Utbildning för assistentpersonal inom arkiv, bibliotek och muséer, eftergymnasial mindre än 3 år 
35525 Idrotts- och fritidskonsulentutbildning, Friskvårdpedagogisk linje, Friskvårdslinje, eftergymnasial 
35526 Social grundutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35528 Annan utbildning inom/för offentlig förvaltning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35529 Ospecificerad utbildning inom/för offentlig förvaltning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35530 Socialadministrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35531 Annan socialadministrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35532 Utbildningsadministrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35534 Informationslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
35538 Annan administrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35539 Ospecificerad administrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35540 Personaladministrativa linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
35548 Annan personaladministrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35549 Ospecificerad personaladministrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35553 Grundläggande rättsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35560 Grundläggande förvaltningsutbildning, inriktning mot förvaltning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35561 Grundläggande förvaltningsutbildning, inriktning mot ekonomi, eftergymnasial mindre än 3 år 
35562 Kontorslinjen, inriktning mot administration och ekonomi, YTH, eftergymnasial mindre än 3 år 
35588 Annan förvaltningsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35599 Ospecificerad förvaltningsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35600 Högskoleexamen inom området samhällsvetenskap/ekonomi/juridik, mindre än 3 år 
35604 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, pedagogik, undervisning, mindre än 3 år 
35605 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, psykologi, mindre än 3 år 
35607 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, sociologi, mindre än 3 år 
35608 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, beteendevetenskap, humaniora (tvärvetenskaplig), mindr 
35609 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, beteendevetenskap, humaniora (övrigt), mindre än 3 år 
35620 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, företagsekonomi, mindre än 3 år 
35622 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, planering, utredning och administration, mindre än 3 å 
35650 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, arbetsliv, mindre än 3 år 
35651 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, information, kommunikation, media, mindre än 3 år 
35652 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, informationsbehandling, ADB, mindre än 3 år 
35653 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, juridik, rättsvetenskap, mindre än 3 år 
35654 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, samhällsekonomi, samhällsplanering, statskunskap, mind 
35655 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, sociala frågor och socialpolitik, mindre än 3 år 
35656 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, statistik, mindre än 3 år 
35658 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, samhällsvetenskap, information (tvär vet), mindre än 3 
35659 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, samhällsvetenskap, information (övrigt), mindre än 3 å 
35688 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, annan utbildning, mindre än 3 år 
35699 Universitet eller högskola om minst 20 poäng, samhällsvetenskapligt inriktad utbildning, ospecificer 
35700 Högre företagsekonomisk utbildning, distributionslinje (D), eftergymnasial mindre än 3 år 
35701 Högre företagsekonomisk utbildning, redovisningslinje (R), eftergymnasial mindre än 3 år 
35702 Högre företagsekonomisk utbidlning, handels- och distributionslinje YTH, eftergymnasial mindre än 3 
35704 Controller-utbildning med utbildningsnivå motsv. högskoleutbildning kortare än tre år 
35708 Annan högre företagsekonomisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35709 Ospecificerad högre företagsekonomisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35710 Företagsekonomisk utbildning för ingenjörer och tekniker, eftergymnasial mindre än 3 år 
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35720 Företagsekonomisk utbildning, allmän inriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35721 Företagsekonomisk utbildning, redovisning och revision, eftergymnasial mindre än 3 år 
35722 Företagsekonomisk utbildning, transportekonomi, eftergymnasial mindre än 3 år 
35723 Företagsekonomisk utbildning, marknadsföring, mindre än 3 år 
35728 Annan företagsekonomisk utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35729 Företagsekonomisk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
35730 Ekonomisk specialkurs, administrativ rationalisering, eftergymnasial mindre än 3 år 
35731 Ekonomisk specialkurs, ekonomi och revision, (Pu), eftergymnasial mindre än 3 år 
35732 Ekonomisk specialkurs, marknadsföring, (Pu), eftergymnasial mindre än 3 år 
35733 Ekonomisk specialkurs, offentlig förvaltning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35734 Ekonomisk specialkurs, chefssekreterare/chefsassistenter, eftergymnasial mindre än 3 år 
35735 Ekonomisk specialkurs, personaladministration, eftergymnasial mindre än 3 år 
35736 Ekonomisk specialkurs, utrikeshandel, eftergymnasial mindre än 3 år 
35737 Ekonomisk specialkurs, materialstyrning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35738 Ekonomisk specialkurs, annan inriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35739 Ekonomisk specialkurs, ospecificread inriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35748 Transportekonomiska linjen, Transportadministrativa linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
35749 Ospecificerad transportekonomisk och transportadministrativ utbildning, eftergymnasial mindre än 3 å 
35788 Annan företagsekonomisk inriktad utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35799 Ospecificeradföretagsekonomisk inriktad utbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
35888 Annan utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och beteend 
35999 Ospecificerad utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och 
36000 Journalistutbildning (akademiker linjen), 3 år eller längre 
36010 Vidareutbildning av journalister, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
36011 Vidareutbildning av journalister, journalistlinjen (40 p), eftergymnasial 3 år eller längre 
36020 Vidareutbildning av journalister, journalistlinjen (120 p), eftergymnasial 3 år eller längre 
36100 Akademisk sekreterarutbildning, företagsekonomisk linje, 3 år eller längre 
36110 Akademisk sekreterarutbildning, språklig linje, 3 år eller längre 
36188 Akademisk sekreterarutbildning, annan linje, 3 år eller längre 
36199 Akademisk sekreterarutbildning, ospecificerad linje, 3 år eller längre 
36200 Civilekonomutbildning med allmän inriktning, 3 år eller längre 
36201 Civilekonomutbildning med internationell inriktning, 3 år eller längre 
36202 Civilekonomutbildning med konsumentekonomisk inriktning, 3 år eller längre 
36203 Civilekonomutbildning, hotell och restaurangekonomlinjen, 3 år eller längre 
36204 Civilekonomutbildning, internationella ekonomlinjen, 3 år eller längre 
36208 Civilekonomutbildning, ekonomlinjen eller annan motsv. utbildning, 3 år eller längre 
36209 Ekonomlinjen ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
36288 Annan ekonomutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36299 Ospecificerad ekonomutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36300 Socionomexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
36301 Socialpedagogisk utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36306 Fortbildning i socialt behandlingsarbete, eftergymnasial 3 år eller längre 
36308 Annan socionomutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36309 Ospecificerad socionomutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36310 Förvaltningslinjen utan angiven inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36311 Förvaltningslinjen före 1983. Med  inriktning mot kommunal förvaltning och ekonomi, eftergymnasial 3 
36312 Förvaltningslinjen, personaladministrativ inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
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36318 Annan förvaltningsinriktad utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36319 Ospecificerad förvaltningsinriktad utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36320 Socionomutbildning, teoretisk linje, eftergymnasial 3 år eller längre 
36330 Beteendevetenskapliga linjen utan angiven inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36331 Beteendevetenskapliga linjen, personal- och arbetslivsinriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36332 Beteendevetenskapliga linjen, utredningssociologisk inriktning, Beteendevetenskapliga utredarlinjen, 
36333 Personal- och arbetslivsfrågor, linjen för, eftergymnasial 3 år eller längre 
36338 Annan utbildning för beteendevetenskaplig inriktning samt för personal- och arbetsfrågor, eftergymna 
36339 Ospecificerad utbildning för beteendevetenskaplig inriktning samt för personal- och arbetsfrågor, ef 
36340 Psykologlinjen, 120 p, eftergymnasial 3 år eller längre 
36341 Psykologlinjen, 200 p, Psykologexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
36350 Systemvetenskapliga linjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
36358 Annan systemvetenskaplig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36359 Ospecificerad systemvetenskaplig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36360 Linjen för offentlig förvaltning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36370 Förvaltningslinjen med inriktning mot offentlig förvaltning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36371 Förvaltningslinjen med inriktning mot förvaltningsekonomi, eftergymnasial 3 år eller längre 
36372 Förvaltningslinjen med inriktning mot organisation, eftergymnasial 3 år eller längre 
36373 Förvaltningslinjen med inriktning mot lokal och regional planering, eftergymnasial 3 år eller längre 
36374 Förvaltningslinjen med inriktning mot samhällsekonomiskt utredningsarbete, eftergymnasial 3 år eller 
36378 Förvaltningslinjen med annan inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36379 Förvaltningslinjen med ospecificerad inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36388 Annan socionomutbildning eller linjeutbildning med förvaltnings- och beteendevetenskaplig inriktning 
36399 Ospecificerad socionomutbildning samt annan linjeutbildning med förvaltnings- och beteendevetenskapl 
36400 Juris kandidatexamen, Juristlinjen eller Jur kand 
36411 Åklagarkurs, eftergymnasial 3 år eller längre 
36412 Fiskalutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36413 Rådmansutbildning eller hovrättsassessorutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36418 Annan åklagarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36419 Ospecificerad åklagarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36488 Annan juristutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36499 Ospecificerad juristutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36500 Jur pol mag utbildning 
36501 Företags- och förvaltningsjuridisk linje, 3 år eller längre 
36510 Fil pol mag utbildning med statistik, statskunskap, nationalekonomi, företagsekonomi 
36520 Fil pol mag utbildning med numerisk inriktning; statistik, statskunskap, nationalekonomi, matematik/ 
36530 Fil pol mag utbildning med samhällsplanerande inriktning; statistik, statskunskap, nationalekonomi, 
36540 Fil pol mag utbildning med beteendevetenskaplig inriktning; statistik, statskunskap, nationalekonomi 
36588 Pol mag utbildning och motsv., annan inriktning, 3 år eller längre 
36599 Pol mag utbildning och motsv., ospecificerad inriktning, 3 år eller längre 
36600 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med matematik, informationsbehandling, företagsekonomi, 3 år elle 
36601 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med matematik, statistik, företagsekonomi, 3 år eller längre 
36602 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med statistik, nationalekonomi, företagsekonomi, 3 år eller längr 
36603 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällskunskap, företagsekonomi, 3 år eller längre 
36604 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällskunskap, sociologi, företagsekonomi, 3 år eller längr 
36605 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med pedagogik, sociologi, företagsekonomi, 3 år eller längre 
36606 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med statskunskap, nationalekonomi, företagsekonomi, 3 år eller lä 
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36607 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med statistik, informationsbehandling, företagsekonomi, 3 år elle 
36608 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med företagsekonomi, annan inriktning, 3 år eller längre 
36609 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med företagsekonomi, ospecificerad inriktning, 3 år eller längre 
36610 Utbildning enligt Ekonomilinje 6 a, 3 år eller längre 
36620 Samhällsplanerarlinjen, 3 år eller längre 
36630 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning; statistik, nationalekonomi, 
36631 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning; statistik, nationalekonomi, 
36632 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning; statistik, nationalekonomi, 
36633 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning; statskunskap, nationalekonom 
36634 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning; statskunskap, nationalekonom 
36635 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning; matematik, samhällskunskap, 
36636 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med informationsbehandling i kombination med samhällsvetenskaplig 
36638 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning, annan kombination, 3 år elle 
36639 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning, ospecificerad kombination, 3 
36640 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; matematik, statistik, psykol 
36641 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; psykologi, samhällsvetenskap 
36642 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; psykologi, samhällskunskap, 
36643 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; psykologi, sociologi, pedago 
36644 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; pedagogik, sociologi, statis 
36645 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; pedagogik, sociologi, statsk 
36646 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; statskunskap, nationalekonom 
36647 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning; filosofi, psykologi/pedagogi 
36648 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning, annan kombination, 3 år elle 
36649 Samhällsvetarlinjen eller fil kand med beteendevetenskaplig inriktning, ospecificerad kombination, 3 
36650 Kandidatexamen eller fil kand, ADB-området 
36651 Kandidatexamen eller fil kand, beteendevetenskap 
36652 Kandidatexamen eller fil kand, företagsekonomi 
36653 Kandidatexamen eller fil kand, nationalekonomi 
36654 Kandidatexamen eller fil kand, förvaltning, administration 
36655 Kandidatexamen eller fil kand, journalistik, kommunikation och information 
36656 Kandidatexamen eller fil kand, samhällskunskap, statskunskap 
36657 Kandidatexamen eller fil kand, övriga samhällsvetenskapliga ämnen 
36658 Kandidatexamen eller fil kand, juridik 
36659 Kandidatexamen eller fil kand, annat/ospecificerat fördjupningsämne 
36699 Kandidatexamen eller fil kand, ospecificerat fördjupningsämne 
36700 Fil mag, matematik, informationsbehandling, föratagsekonomi 
36701 Fil mag, matematik, statistik, företagsekonomi 
36702 Fil mag, statistik, nationalekonomi, företagsekonomi 
36703 Fil mag, samhällskunskap, företagsekonomi 
36704 Fil mag, samhällskunskap, sociologi, företagekonomi 
36705 Fil mag, pedagogik, sociologi, företagsekonomi 
36706 Fil mag, statskunskap, nationalekonomi, företagsekonomi 
36707 Fil mag, statistik, informationsbehandling, företagsekonomi 
36708 Fil mag, annan företagsekonomisk kombination 
36709 Fil mag, ospecificerad företagsekonomisk kombination 
36710 Fil mag, utbildning enligt ekonomilinjen 
36720 Fil mag, utbildning enligt samhällsplanerarlinjen 
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36730 Fil mag, statistik, nationalekonomi, matematik 
36731 Fil mag, statistik, nationalekonomi, statskunskap 
36732 Fil mag, statistik, nationalekonomi, geografi 
36733 Fil mag, statskunskap, nationalekonomi, matematik 
36734 Fil mag, statskunskap, nationalekonomi, geografi 
36735 Fil mag, matematik, samhällskunskap, geografi 
36736 Fil mag, informationsbehandling i kombination med samhällsvetenskapliga ämnen exkl. företagsekoknomi 
36738 Fil mag, annan samhällsvetenskaplig kombination 
36739 Fil mag, ospecificerad samhällsvetenskaplig kombination 
36740 Fil mag, matematik, statistik, psykologi/sociologi/pedagogik 
36741 Fil mag, psykologi, samhällskunskap, pedagogik 
36742 Fil mag, psykologi, samhällskunskap, filosofi 
36743 Fil mag, psykologi, sociologi, pedagogik 
36744 Fil mag, pedagogik, sociologi, statistik 
36745 Fil mag, pedagogik, sociologi, statskunskap 
36746 Fil mag, statskunskap, nationalekonomi, sociologi/psykologi 
36747 Fil mag, filosofi, psykologi/pedagogik/sociologi 
36748 Fil mag, annan beteendevetenskaplig kombination 
36749 Fil mag, ospecificerad beteendevetenskaplig kombination 
36750 Magisterexamen, ADB-området, 3 år eller längre 
36751 Magisterexamen, beteendevetenskap, 3 år eller längre 
36752 Magisterexamen, företagsekonomi, 3 år eller längre 
36753 Magisterexamen, nationalekonomi, 3 år eller längre 
36754 Magisterexamen, förvaltning, administration, 3 år eller längre 
36755 Magisterexamen, journalistik, kommunikation och information, 3 år eller längre 
36756 Magisterexamen, samhällskunskap, statskunskap, 3 år eller längre 
36757 Magisterexamen, övriga samhällsvetenskapliga ämnen, 3 år eller längre 
36758 Magisterexamen, juridik, 3 år eller längre 
36759 Magisterexamen, annat/ospecificerat fördjupningsämne inom samhällsvetenskap, ekonomi och juridik, 3 
36788 Magisterexamen eller fil mag med huvudämne inom samhällsvetenskap, annan utbildning, 3 år eller läng 
36799 Magisterexamen eller fil mag med huvudämne inom samhällsvetenskap, ospecificerad utbildning, 3 år el 
36801 Förvaltningsutbildning för näringsliv och föreningsväsende, eftergymnasial 3 år eller längre 
36802 Bank- och sparbanksutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36803 Utbildning inom/för försäkringsväsendet, eftergymnasial 3 år eller längre 
36804 Utbildning för resebyråverksamhet, eftergymnasial 3 år eller längre 
36805 Förvaltningsutbildning inom arbetsgivareorganisationer, eftergymnasial 3 år eller längre 
36806 Förvaltningsutbildning inom arbetstagarorganisationer, eftergymnasial 3 år eller längre 
36807 Förvaltningsutbildning inom producent- och/eller konsumentkooperationen, eftergymnasial 3 år eller l 
36808 Annan förvaltningsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36809 Ospecificerad förvaltningsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36810 Kansliexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
36811 Distriktsåklagarkurs (1943-1964), eftergymnasial 3 år eller längre 
36812 Landsfiskalutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36818 Annan äldre examen inom förvaltningsområdet, eftergymnasial 3 år eller längre 
36819 Ospecificerad äldre examen inom förvaltningsområdet , eftergymnasial 3 år eller längre 
36820 Aspirantutbildning vid arbetsmarknadsstyrelsen, eftergymnasial 3 år eller längre 
36821 Aspirantutbildning vid styrelsen för internationell utveckling (SIDA), eftergymnasial 3 år eller län 
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36822 Aspirantutbildning vid statskontoret, eftergymnasial 3 år eller längre 
36823 Aspirantutbildning vid utrikesdepartementet, eftergymnasial 3 år eller längre 
36824 Aspirantutbildning, länstyrelsernas taxeringskurs för civilekonomer och jurister, eftergymnasial 3 å 
36825 Aspirantutbildning, länstyrelsernas kurs för befattningshavare med juridisk utbildning vid landskans 
36826 Aspirantutbildning vid riksrevisionsverket, eftergymnasial 3 år eller längre 
36828 Aspirantutbildning vid annan offentlig myndighet, eftergymnasial 3 år eller längre 
36829 Aspirantutbildning vid ospecificerad offentlig myndighet, eftergymnasial 3 år eller längre 
36830 Utbildning i samhällsplanering vid Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan), eftergymnas 
36839 Ospecificerad utbildning i planering, eftergymnasial 3 år eller längre 
36840 Yrkesinriktad vidareutbildning för akademiker, administrativ utbildning, 3 år eller längre 
36841 Yrkesinriktad vidareutbildning för akademiker, utbildning i journalistik och förlagstjänster, 3 år e 
36842 Yrkesinriktad vidareutbildning för akademiker, reklam- och marknadsföring, 3 år eller längre 
36843 Yrkesinriktad vidareutbildning för akademiker, företagsledarutbildning, 3 år eller längre 
36844 Yrkesinriktad vidareutbildning för akademiker, producentutbildning, 3 år eller längre 
36845 Masterutbildning vid handelshögskolan i Stockholm. Ettårig vidareutbildning av civilekonomer och civ 
36848 Annan yrkesinriktad vidarutbildning för akademiker, 3 år eller längre 
36849 Ospecificerad yrkesinriktad vidarutbildning för akademiker, 3 år eller längre 
36850 Påbyggnadsutbildning för akademiker, kommunalt förvaltningsarbete för samhällsvetare m.fl., 3 år ell 
36851 Påbyggnadsutbildning för akademiker, socialt behandlingsarbete för beteendevetare m.fl., 3 år eller 
36858 Annan påbyggnadsutbildning för akademiker, 3 år eller längre 
36859 Ospecificerad påbyggnadsutbildning för akademiker, 3 år eller längre 
36861 Studie- och yrkesvägledarexamen, Studie- och yrkesorienteringslinjen, 3 år eller längre 
36869 Ospecificerad samhällsvetenskaplig utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
36888 Annan eftergymnasial utbildning samt vidareutbildning av akademiker, 3 år eller längre 
36999 Ospecificerad utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och 
37000 Jur doktorsexamen, civilrätt 
37001 Jur doktorsexamen, allmän rättslära 
37002 Jur doktorsexamen, folkrätt 
37003 Jur doktorsexamen, rättshistoria 
37004 Jur doktorsexamen, romersk rätt 
37010 Jur doktorsexamen, processrätt 
37020 Jur doktorsexamen, offentlig rätt 
37030 Jur doktorsexamen, straffrätt 
37040 Jur doktorsexamen, internationell rätt 
37050 Jur doktorsexamen, finansrätt 
37060 Jur doktorsexamen, kriminologi 
37070 Jur doktorsexamen, internationell privaträtt 
37088 Jur doktorsexamen, annat ämne 
37099 Jur doktorsexamen, ospecificerat ämne 
37100 Jur lic, civilrätt 
37110 Jur lic, processrätt 
37120 Jur lic, offentlig rätt 
37130 Jur lic, straffrätt 
37140 Jur lic, internationell rätt 
37150 Jur lic, finansrätt 
37160 Jur lic, kriminologi 
37170 Jur lic, internationell privaträtt 
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37188 Jur lic, annat ämne 
37191 Jur lic, etappavgång 
37199 Jur lic, ospecificerat ämne 
37200 Jur doktorsgrad, civilrätt 
37210 Jur doktorsgrad, processrätt 
37220 Jur doktorsgrad, offentlig rätt 
37230 Jur doktorsgrad, straffrätt 
37240 Jur doktorsgrad, internationell rätt 
37250 Jur doktorsgrad, finansrätt 
37260 Jur doktorsgrad, kriminologi 
37270 Jur doktorsgrad, internationell privaträtt 
37288 Jur doktorsgrad, annat ämne 
37299 Jur doktorsgrad, ospecificerat ämne 
37300 Fil lic, företagsekonomi 
37310 Fil lic, nationalekonomi 
37320 Fil lic, psykologi 
37330 Fil lic, statistik 
37340 Fil lic, kulturgeografi 
37350 Fil lic, statskunskap 
37360 Fil lic, sociologi 
37370 Fil lic, pedagogik 
37388 Fil lic, annat ämne 
37391 Fil lic, sam etappavgång 
37399 Fil lic, ospecificerat ämne 
37400 Fil doktorsgrad, företagsekonomi 
37410 Fil doktorsgrad, nationalekonomi 
37420 Fil doktorsgrad, psykologi 
37430 Fil doktorsgrad, statistik 
37440 Fil doktorsgrad, kulturgeografi 
37450 Fil doktorsgrad, statskunskap 
37460 Fil doktorsgrad, sociologi 
37470 Fil doktorsgrad, pedagogik 
37488 Fil doktorsgrad, annat ämne 
37499 Fil doktorsgrad, ospecificerat ämne 
37500 Ekon lic, företagsekonomi 
37510 Ekon lic, nationalekonomi 
37520 Ekon lic, ekonomisk geografi 
37588 Ekon lic, annat ämne 
37591 Ekon lic, etappavgång 
37599 Ekon lic, ospecificerat ämne 
37600 Ekon doktorsgrad, företagsekonomi 
37610 Ekon doktorsgrad, nationalekonomi 
37620 Ekon doktorsgrad, ekonomisk geografi 
37688 Ekon doktorsgrad, annat ämne 
37699 Ekon doktorsgrad, ospecificerat ämne 
37700 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, företagsekonomi 
37701 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, handelsrätt 
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37702 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, sjö- och annan transporträtt 
37710 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, nationalekonomi 
37720 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, ekonomisk historia/kulturgeografi 
37730 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, statistik-informationsbehandling ADB 
37731 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, informatik med systemvetenskap 
37740 Fil doktorsexamen, psykologi 
37750 Fil doktorsexamen, statskunskap 
37760 Fil doktorsexamen, sociologi 
37761 Fil doktorsexamen, kriminologi 
37762 Fil doktorsexamen, rättssociologi 
37763 Fil doktorsexamen, socialantropologi 
37770 Fil doktorsexamen, pedagogik 
37788 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, annat ämne 
37799 Fil doktorsexamen och Ekon doktorsexamen, ospecificerat ämne 
37888 Annan forskarutbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och 
37999 Ospecificerad forskarutbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskap 
39999 Ospecificerad utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, samhällsvetenskaplig och 
43010 Komvux avgångsbetyg 2, teknisk sektor, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
43011 Komvux avgångsbetyg 2, teknisk sektor, byggteknisk specialisering, gymnasial högst 2-årig 
43012 Komvux avgångsbetyg 2, teknisk sektor, elteknisk specialisering, gymnasial högst 2-årig 
43013 Komvux avgångsbetyg 2, teknisk sektor, kemiteknisk specialisering, gymnasial högst 2-årig 
43014 Komvux avgångsbetyg 2, teknisk sektor, maskinteknisk specialisering, gymnasial högst 2-årig 
43100 Industriell utbildning inom Luftfartsverket, gymnasial högst 2-årig 
43110 Industriell utbildning inom Statens Järnvägar inkl. lokalbanetrafikföretag, gymnasial högst 2-årig 
43120 Industriell utbildning inom Vägverket, gymnasial högst 2-årig 
43130 Industriell utbildning inom Televerket, gymnasial högst 2-årig 
43140 Industriell utbildning inom Statens Vattenfallsverk, gymnasial högst 2-årig 
43188 Annan industriell civil verksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43199 Ospecificerad industriell civil verksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43200 Meteorologassistentutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43210 Hydrologassistentutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43288 Annan naturvetenskaplig civil verksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43299 Ospecificerad naturvetenskaplig civil verksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43399 Teknisk civil verksutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
43400 Utbildning för verkstadstekniskt arbete (metallarbete), gymnasial högst 2-årig 
43401 Utbildning för järnbruks- och metallverksarbete, gymnasial högst 2-årig 
43402 Utbildning för verkstadsmekaniskt arbete (mekaniskt och finmekniskt), gymnasial högst 2-årig 
43403 Plåtslagar- och svetsarutbilning exkl. byggnadsplåtslagarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43404 Fordonsmekanikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43405 Guld- och silversmedsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43406 Urmakarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43407 Optikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43408 Annan utbildning för verkstadstekniskt arbete (metallarbete), gymnasial högst 2-årig 
43409 Ospecificerad utbildning för verkstadstekniskt arbete (metallarbete), gymnasial högst 2-årig 
43410 Utbildning för el- och teletekniskt arbete (elektroarbete), gymnasial högst 2-årig 
43411 Installationselektrikerutbildning inkl. industrielektrikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43412 Elektromekanikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
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43413 Telereparatörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43414 Telemontörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43415 Styr- och reglermekanikerutbildning (instrumentmekanikerutbildning), gymnasial högst 2-årig 
43416 Kontorsmaskinreparatörutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43418 Annan utbildning för el- och teletekniskt arbete (elektroarbete), gymnasial högst 2-årig 
43419 Ospecificerad utbildning för el- och teletekniskt arbete (elektroarbete), gymnasial högst 2-årig 
43420 Utbildning för trätekniskt arbete (träarbete, exkl. byggnadsträarbete), gymnasial högst 2-årig 
43421 Utbildning för virkesförädlingsarbete, gymnasial högst 2-årig 
43422 Verkstadssnickarutbildning (inredningssnickare), gymnasial högst 2-årig 
43423 Möbelsnickarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43424 Modellsnickare, gymnasial högst 2-årig 
43425 Båtbyggarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43428 Annan utbildning för trätekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43429 Ospecificerad utbildning för trätekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43430 Basutbildning för byggnads- och anläggningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
43431 Rörmontörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43432 Byggnadsträarbetare, gymnasial högst 2-årig 
43433 Byggnadsmålarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43434 Murarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43435 Betongarbetarutbildning samt utbildning för anläggnings- och vägarbetare, gymnasial högst 2-årig 
43436 Gruv- och stenarbetarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43437 Byggnadsplåtslagarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43438 Annan utbildning för byggnads- och anläggningstekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43439 Ospecificerad utbildning för byggnads- och anläggningstekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43440 Utbildning för processtekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43441 Utbildning för kemisk industriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43442 Utbildning för kemiskt-tekniskt industriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43443 Utbildning för massa- och pappersindustriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43444 Utbildning för glas- och keramik arbete, gymnasial högst 2-årig 
43445 Utbildning för byggnadsämnesindustriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43446 Utbildning för plastvaruindustriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43447 Utbildning för gummivaruindustriarbetare, gymnasial högst 2-årig 
43448 Annan utbildning för processtekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43449 Ospecificerad utbildning för processtekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43450 Utbildning för grafiskt tekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43451 Utbildning för sätteri- och tryckeriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43452 Utbildning för reproduktionsarbete, gymnasial högst 2-årig 
43453 Utbildning för bokhantverk, gymnasial högst 2-årig 
43458 Annan utbildning för grafiskt tekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43459 Ospecificerad utbildning för grafiskt tekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43460 Utbildning i sömnad, gymnasial högst 2-årig 
43461 Utbildning för garnförarbetnings- och spinneriarbeten, gymnasial högst 2-årig 
43462 Utbildning för väveriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43463 Utbildning för tillskärningsarbete, gymnasial högst 2-årig 
43464 Utbildning för konfektionssömnad, gymnasial högst 2-årig 
43465 Skräddarutbildning, gymnasial 2-årig 
43466 Modistutbildning och körsnärsutbildning inkl. pälssömmerskeutbildning, gymnasial högst 2-årig 
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43467 Utbildning för sko- och läderarbete, gymnasial högst 2-årig 
43468 Annan utbildning för beklädnadstekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43469 Ospecificerad utbildning för beklädnadstekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43470 Utbildning för livsmedelstekniskt arbete (livsmedelsarbete), gymnasial högst 2-årig 
43471 Utbildning för kvarnarbete, gymnasial högst 2-årig 
43472 Utbildning för bageri- och konditorarbete, gymnasial högst 2-årig 
43473 Utbildning för choklad- och sötvaruarbete, gymnasial högst 2-årig 
43474 Utbildning för slakteri-, charkteri- och tarmförädlingsarbete, gymnasial högst 2-årig 
43475 Utbildning för bryggeri- och vattenfabriksarbete, gymnasial högst 2-årig 
43476 Utbildning för mejeriarbete, gymnasial högst 2-årig 
43478 Annan utbildning för livsmedelstekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43479 Ospecificerad utbildning för livsmedelstekniskt arbete, gymnasial högst 2-årig 
43480 Hantverksteknik, (Sp), gymnasial högst 2-årig 
43488 Annan hantverksteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43499 Ospecificerad hantverksteknisk utbildning, Verkstadsskola och Industriskola ospecificerad, gymnasial 
43500 Utbildning för rationalisering av  produktionen, gymnasial högst 2-årig 
43510 Arbetsledarutbildning, verkstadsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43511 Arbetsledarutbildning, el- och teleteknik, gymnasial högst 2-årig 
43512 Arbetsledarutbildning, träteknik, gymnasial högst 2-årig 
43513 Arbetsledarutbildning, bygg- och anläggningsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43514 Arbetsledarutbildning, processteknik, gymnasial högst 2-årig 
43515 Arbetsledarutbildning, grafisk teknik, gymnasial högst 2-årig 
43516 Arbetsledarutbildning, livsmedelsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43518 Arbetsledarutbildning, annan bransch, gymnasial högst 2-årig 
43519 Arbetsledarutbildning, ospecificerad bransch, gymnasial högst 2-årig 
43520 Textilteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43521 Spinneriteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43522 Väveriteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43523 Trikåteknikerkurs, gymnasial högst 2-årig 
43524 Handvävning och praktisk vävkurs, gymnasial högst 2-årig 
43525 Varukännedom för försäljare inom textilbranschen, gymnasial högst 2-årig 
43526 Konfektionsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43528 Annan textilteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43529 Ospecificerad textilteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43530 Kartteknikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43531 Kartritarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43532 Stereooperatörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43533 Ritarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43534 Ritbiträdesutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43535 Ingenjörsbiträdesutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43536 Utbildning i sjökartläggning, gymnasial högst 2-årig 
43538 Annan teknisk biträdesutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43539 Ospecificerad teknisk biträdesutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43540 Laboratoriebiträdesutbildning med kemisk inriktning, gymnasial högst 2-årig 
43541 Laboratoriebiträdesutbildning med metallografisk inriktning, gymnasial högst 2-årig 
43548 Annan laboratorieutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43549 Ospecificerad laboratorieutbildning, gymnasial högst 2-årig 
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43550 Driftsmaskinistutbildning (elmaskinist), maskinskötare, gymnasial högst 2-årig 
43551 Kylmaskinistutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43553 Fastighetsskötarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
43554 2-årig drifts- och underhållsteknisk linje, gren för eldriftsteknik (Du Ed), gymnasial 
43555 2-årig drifts- och underhållsteknisk linje, gren för energiteknik (Du En), gymnasial 
43556 2-årig drifts- och underhållsteknisk linje, industriteknisk gren (Du It), gymnasial 
43558 Annan utbildning för drift- och underhållstekniker, gymnasial 
43559 2-årig drifts- och underhållsteknisk linje (Du), ospecificerad gren, gymnasial 
43588 Annan praktisk/teknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43599 Ospecificerad praktisk/teknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43600 Maskinteknisk utbildning, maskinteknik, gymnasial högst 2-årig 
43601 Maskinteknisk utbildning, motorteknik, gymnasial högst 2-årig 
43602 Maskinteknisk utbildning, verkstadsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43603 Maskinteknisk utbildning, skeppsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43604 Maskinteknisk utbildning, värme- och sanitetsteknik (VVS-teknik), gymnasial högst 2-årig 
43608 Maskinteknisk utbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
43609 Maskinteknisk utbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
43610 El- och teleteknisk utbildning, elektroteknik, gymnasial högst 2-årig 
43611 El- och teleteknisk utbildning, elkraftteknik, gymnasial högst 2-årig 
43612 El- och teleteknisk utbildning, teleteknik, gymnasial högst 2-årig 
43613 El- och teleteknisk utbildning, industriell elektronik, gymnasial högst 2-årig 
43618 El- och teleteknisk utbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
43619 El- och teleteknisk utbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
43620 Byggteknisk utbildning, byggnadsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43621 Byggteknisk utbildning, husbyggnadsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43622 Byggteknisk utbildning, väg- och vattenbyggnadsteknik, gymnasial högst 2-årig 
43628 Byggteknisk utbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
43629 Byggteknisk utbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
43630 Gruv- och järnbruksteknisk utbildning, gruvteknik, gymnasial högst 2-årig 
43631 Gruv- och järnbruksteknisk utbildning, järnbruksteknik, gymnasial högst 2-årig 
43638 Annan gruv- och järnbruksteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43639 Ospecificerad gruv- och järnbruksteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43640 Kemiteknisk utbildning, gymnasial högst 2-årig 
43688 Annan teknikerutbildning vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsv., gymnasial högst 2-årig 
43699 Ospecificerad teknikerutbildning vid teknisk skola, tekniskt institut eller motsv., gymnasial högst 
43700 Gymnasieskola eller fackskola, teknisk linje, maskinteknisk gren (Te Ma), 2-årig 
43710 Elkraftsteknisk/elteknisk gren (fackskola), elteknisk gren (TeEl), elkraftsteknisk variant i gymansi 
43720 Teleteknisk gren (fackskola), teknisk linje, teleteknisk variant i gymnasieskola (Te El Tt), 2-årig 
43730 Gymnasieskola eller fackskola, teknisk linje, husbyggnadsteknisk gren/byggteknisk gren (Te By), 2-år 
43740 Gymnasieskola eller fackskola, teknisk linje, anläggningsteknisk gren, 2-årig 
43750 Gymnasieskola eller fackskola, teknisk linje, kemiteknisk gren (Te Ke), 2-årig 
43788 Gymnasieskola eller fackskola, teknisk linje, annan gren, 2-årig 
43799 Gymnasieskola eller fackskola, ospecificerad 2-årig teknisk linje (Te), studieinriktning ospecificer 
43888 Annan utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, gymnasial 
43999 Ospecificerad utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, gy 
44010 Komvux avgångsbetyg 3, teknisk sektor, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
44011 Komvux avgångsbetyg 3, teknisk sektor, byggteknisk specialisering, gymnasial längre än 2 år 
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44012 Komvux avgångsbetyg 3, teknisk sektor; elteknisk specialisering, gymnasial längre än 2 år 
44013 Komvux avgångsbetyg 3, teknisk sektor, kemiteknisk specialisering, gymnasial längre än 2 år 
44014 Komvux avgångsbetyg 3, teknisk sektor, maskinteknisk specialisering, gymnasial längre än 2 år 
44100 Industriell utbildning inom Luftfartsverket, gymnasial längre än 2 år 
44110 Industriell utbildning inom Statens järnvägar inkl. lokalbanetrafikföretag, gymnasial längre än 2 år 
44120 Industriell utbildning inom Vägverket, gymnasial längre än 2 år 
44130 Industriell utbildning inom Televerket, gymnasial längre än 2 år 
44140 Industriell utbildning inom Statens vattenfallsverk, gymnasial längre än 2 år 
44188 Annan industriell civil verksutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44199 Ospecificerad industriell civil verksutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44200 Yrkesförberedande, byggprogrammet, gren byggnadsplåt, gymnasial längre än 2 år 
44201 Yrkesförberedande, byggprogrammet, gren hus och anläggning, gymnasial längre än 2 år 
44202 Yrkesförberedande, byggprogrammet, gren målerigymnasial längre än 2 år 
44208 Yrkesförberedande, byggprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
44209 Yrkesförberedande, byggprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
44210 Yrkesförberedande, elprogrammet, gren energi, gymnasial längre än 2 år 
44211 Yrkesförberedande, elprogrammet, gren elektronik, gymnasial längre än 2 år 
44212 Yrkesförberedande, elprogrammet, gren installation, gymnasial längre än 2 år 
44218 Yrkesförberedande, elprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
44219 Yrkesförberedande, elprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
44220 Yrkesförberedande, energiprogrammet, gren energi, gymnasial längre än 2 år 
44221 Yrkesförberedande, energiprogrammet, gren fartygsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44222 Yrkesförberedande, energiprogrammet, gren VVS, gymnasial längre än 2 år 
44228 Yrkesförberedande, energiprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
44229 Yrkesförberedande, energiprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
44230 Yrkesförberedande, fordonsprogrammet, gren flygteknik, gymnasial längre än 2 år 
44231 Yrkesförberedande, fordonsprogrammet, gren karosseri, gymnasial längre än 2 år 
44232 Yrkesförberedande, fordonsprogrammet, gren fordonsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44233 Yrkesförberedande, fordonsprogrammet, gren transport, gymnasial längre än 2 år 
44238 Yrkesförberedande, fordonsprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
44239 Yrkesförberedande, fordonsprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
44240 Yrkesförberedande, hantverksprogrammet, gymnasial längre än 2 år 
44248 Yrkesförberedande, hantverksprogrammet, annan utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44249 Yrkesförberedande, hantverksprogrammet, ospecificerad utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44250 Yrkesförberedande, industriprogrammet, gren industri, gymnasial längre än 2 år 
44251 Yrkesförberedande, industriprogrammet, gren process, gymnasial längre än 2 år 
44252 Yrkesförberedande, industriprogrammet, gren textil och konfektion, gymnasial längre än 2 år 
44253 Yrkesförberedande, industriprogrammet, gren trä, gymnasial längre än 2 år 
44258 Yrkesförberedande, industriprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
44259 Yrkesförberedande, industriprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
44260 Yrkesförberedande, livsmedelsprogrammet, gren bageri och konditori, gymnasial längre än 2 år 
44261 Yrkesförberedande, livsmedelsprogrammet, gren kött och charkuteri, gymnasial längre än 2 år 
44268 Yrkesförberedande, livsmedelsprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
44269 Yrkesförberedande, livsmedelsprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
44288 Annan utbildning för yrkesförberedande tekniska program, gymnasial längre än 2 år 
44299 Ospecificerad utbildning för yrkesförberedande tekniska program, gymnasial längre än 2 år 
44399 Teknisk och naturvetenskaplig verksutbilding, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
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44400 Utbildning för metallarbete, gymnasial längre än 2 år 
44401 Utbildning för järnbruks- och metallverksarbete, gymnasial längre än 2 år 
44402 Utbildning för verkstadstekniskt arbete (mekaniskt och finmekaniskt), gymnasial längre än 2 år 
44403 Plåtslagar- och svetsarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44404 Fordonsmekanikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44405 Guld- och silversmedsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44406 Urmakarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44407 Optikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44408 Annan yrkesutbildning för metallarbete, gymnasial längre än 2 år 
44409 Ospecificerad yrkesutbildning för metallarbete, gymnasial längre än 2 år 
44410 Utbildning för el- och teletekniskt arbete (elektroarbete) och datateknik, gymnasial längre än 2 år 
44411 Installationselekrikerutbildning inkl. industrielektrikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44412 Elektromekanikerutbildning, 3-årig industriell teknisk linje, gren elmekanik, gymnasial 
44413 Telereparatörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44414 Telemontörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44415 Styr- och reglermekanikerutbildning (instrumentmekanikerutbildning), gymnasial längre än 2 år 
44416 Elinstallation, begränsad behörighet, C-behörighetskurs, gymnasial längre än 2 år 
44417 Elinstallation, allmän behörighet, B-behörighetskurs, gymnasial längre än 2 år 
44418 Annan yrkesutbildning för el- och teletekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44419 Ospecificerad yrkesutbildning för el- och teletekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44420 Tvärutbildning för trätekniskt arbete, 3-årig träteknisk linje, gren sågverksteknik, gymnasial 
44421 Utbildning för virkesförädlingsarbete, gymnasial längre än 2 år 
44422 Verkstadssnickarutbildning (inredningssnickare), gymnasial längre än 2 år 
44423 Möbelsnickareutbildning, 3-årig träteknisk linje, gren snickeri- och möbelteknik, gymnasial 
44424 Modellsnickarutbildning, 3-årig träteknisk linje, gren modellteknik, gymnasial 
44425 Båtbyggarutbildning, 3-årig träteknisk linje, gren båtbyggeri, gymnasial 
44428 Annan yrkesutbildning för trätekniskt arbete, gymnasial 2 år eller längre 
44429 Ospecificerad yrkesutbildning för trätekniskt arbete, gymnasial 2 år eller längre 
44430 Basutbildning för bygg- och anläggningstekniskt arbete, 3-årig bygg- och anläggningsteknisk linje, o 
44431 Rörmontörsutbildning (inkl. kylmontörer), 3-årig bygg-, plåt- och vent-teknisk linje, gren ventilati 
44432 Byggnadsträarbetarutbildning, 3-årig bygg- och anläggningsteknisk linje, gren byggnadsträteknik, gym 
44433 Byggnadsmålarutbildning, 3-årig måleriteknisk linje, samtliga grenar, gymnasial 
44434 Murarutbildning, 3-årig bygg- och anläggningsteknisk linje, gren murare, gymnasial 
44435 Betongarbetarutbildning samt utbildning för anläggnings- och vägarbete, 3-årig bygg- och anläggnings 
44436 Gruv- och stenarbetarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44437 Byggnadsplåtslagarutbildning, 3-årig bygg-, plåt- och vent-teknisk linje, gren byggnadsplåtteknik, g 
44438 Annan yrkesutbildning för bygg- och anläggningstekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44439 Ospecificerad yrkesutbildning för bygg- och anläggningstekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44440 Tvärutbildning för processtekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44441 Utbildning för kemiskt industriarbete, gymnasial längre än 2 år 
44442 Utbildning för kemiskt-tekniskt industriarbete, gymnasial längre än 2 år 
44443 Utbildning för massa- och pappersarbete, 3-årig processteknisk linje, gren papper- och massateknik, 
44444 Utbildning för glas- och keramikarbete, gymnasial längre än 2 år 
44445 Utbildning för byggnadsämnesindustrin, gymnasial längre än 2 år 
44446 Utbildning för plastvaruindustrin, gymnasial längre än 2 år 
44447 Utbildning för gummivaruindustrin, gymnasial längre än 2 år 
44448 Annan yrkesutbildning för processtekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
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44449 Ospecificerad yrkesutbildning för processtekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44450 Utbildning för grafiskt tekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44451 Utbildning för sätteri- och tryckeriarbete, 3-årig grafisk linje, gren tryckning, gymnasial 
44452 Utbildning för reproduktionsarbete, 3-årig grafisk linje, gren tryckmediaframställning, gymnasial 
44453 Utbildning för bokbinderiarbete, 3-årig grafisk linje, gren bokbinderiteknik, gymnasial 
44454 Medieprogrammet, gren tryckmedia, gymnasial längre än 2 år 
44458 Annan yrkesutbildning för grafiskt tekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44459 Ospecificerad yrkesutbildning för grafiskt tekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44460 Utbildning i sömnad, gymnasial längre än 2 år 
44461 Utbildning för garnförarbetnings- och spinneriarbeten, gymnasial längre än 2 år 
44462 Utbildning för väveriarbete, gymnasial längre än 2 år 
44463 Utbildning för tillskärningsarbete m m, gymnasial längre än 2 år 
44464 Utbildning för konfektionssömnad, gymnasial längre än 2 år 
44465 Skräddarutbildning (dam och herr), gymnasial längre än 2 år 
44466 Modistutbildning och körsnärsutbildning inkl. pälssömmerskeutbildning, 3-årig textil- och beklädnads 
44467 Utbildning för sko- och läderarbete, gymnasial längre än 2 år 
44468 Annan yrkesutbildning för beklädnadstekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44469 Ospecificerad yrkesutbildning för beklädnadstekniskt arbete, gymnasial längre än 2 år 
44470 Utbildning för livsmedelstekniskt arbete, 3-årig livsmedelsteknisk linje, gren livsmedelsproduktion, 
44471 Utbildning för kvarnarbete, gymnasial längre än 2 år 
44472 Utbildning för bageri- och konditorarbete, 3-årig livsmedelsteknisk linje, gren bageri och kontor, g 
44473 Utbildning för choklad- och sötvaruarbete, gymnasial längre än 2 år 
44474 Utbildning för slakteri-, charkuteri- och tarmförädlingsarbete, 3-årig livsmedelsteknisk linje, gren 
44476 Utbildning för mejeriarbete, gymnasial längre än 2 år 
44478 Annan yrkesutbildning för livsmedelsarbete, gymnasial längre än 2 år 
44479 Ospecificerad utbildning för livsmedelsarbete, gymnasial längre än 2 år 
44480 Hantverksteknik (Pu), 3-årig hantverksteknisk linje, gymnasial 
44488 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk, gymnasial längre än 2 år 
44499 Ospecificerad yrkesutbildning för industri och hantverk, gymnasial längre än 2 år 
44500 Arbetsledarutbildning för rationalisering av driften, gymnasial längre än 2 år 
44510 Arbetsledarutbildning, verkstadsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44511 Arbetsledarutbildning, el- och teleteknik, gymnasial längre än 2 år 
44512 Arbetsledarutbildning, träteknik, gymnasial längre än 2 år 
44513 Arbetsledarutbildning, bygg- och anläggningsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44514 Arbetsledarutbildning, processteknik, gymnasial längre än 2 år 
44515 Arbetsledarutbildning, grafisk teknik, gymnasial längre än 2 år 
44516 Arbetsledarutbildning, livsmedelsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44518 Teknisk arbetsledarutbildning, annan bransch, gymnasial längre än 2 år 
44519 Teknisk arbetsledarutbildning, ospecificerad bransch, gymnasial längre än 2 år 
44520 Utbildning i väveriteknik och dessinering, 3-årig textil- och beklädnadsteknisk linje, grenarna trik 
44521 Utbildning i mönsterritning och dessinering, gymnasial längre än 2 år 
44522 Modelldirektrisutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44523 Produktutformare, påbyggnadskurs, gymnasial längre än 2 år 
44528 Annan textilteknisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44529 Ospecificerad textilteknisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44530 Tandteknikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44531 Påbyggnadsutbildning för tandtekniker (Pu), gymnasial längre än 2 år 
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44540 Vidareutbildning, laboratorieassistenter (exkl. vårdyrken), gymnasial längre än 2 år 
44550 Utbildning för driftstekniker, gymnasial längre än 2 år 
44561 3-årig inredningsritarutbildning, gymnasial 
44562 Mätnings- och kartteknik (Pu), gymnasial längre än 2 år 
44568 Annan teknisk biträdesutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44588 Annan praktisk/teknisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44599 Ospecificerad praktisk/teknisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44600 Ingenjörsutbildning, maskinteknik, gymnasial längre än 2 år 
44601 Ingenjörsutbildning, motorteknik, gymnasial längre än 2 år 
44602 Ingenjörsutbildning, produktionsteknik/verkstadsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44603 Ingenjörsutbildning, skeppsbyggnadsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44604 Ingenjörsutbildning, värme- och sanitetsteknik (VVS-teknik), gymnasial längre än 2 år 
44608 Annan maskinteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44609 Ospecificerad maskinteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44610 Ingenjörsutbildning, elkraftteknik, gymnasial längre än 2 år 
44611 Ingenjörsutbildning, teleteknik, gymnasial längre än 2 år 
44612 Ingenjörsutbildning, reglerteknik, gymnasial längre än 2 år 
44618 Annan el- och teleteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44619 Ospecificerad el- och teleteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44620 Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44621 Ingenjörsutbildning, husbyggnadsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44622 Ingenjörsutbildning, väg- och vattenbyggnadsteknik, gymnasial längre än 2 år 
44628 Annan byggteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44629 Ospecificerad byggteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44630 Ingenjörsutbildning, gruvteknisk linje, gymnasial längre än 2 år 
44631 Ingenjörsutbildning, järnbruksteknisk linje, gymnasial längre än 2 år 
44638 Annan gruv- och järnbruktsteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44639 Ospecificerad gruv- och järnburktsteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44640 Kemiteknisk ingenjörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
44688 Annan ingenjörsutbildning/högre fackkurs vid teknisk skola/institut/aftonskola, gymnasial längre än 
44699 Ospecificerad ingenjörsutbildning/högre fackkurs vid teknisk skola/institut/aftonskola, gymnasial lä 
44700 Tekniskt gymnasium eller fackskola, maskinteknik, längre än 2 år 
44701 Tekniskt gymnasium eller fackskola, flygteknik, längre än 2 år 
44702 Tekniskt gymnasium eller fackskola, gjuteriteknik, längre än 2 år 
44704 Tekniskt gymnasium eller fackskola, produktionsteknik, längre än 2 år 
44705 Tekniskt gymnasium eller fackskola, skeppsbyggnadsteknik, längre än 2 år 
44706 Tekniskt gymnasium eller fackskola, värme- och sanitetsteknik (VVS-teknik), längre än 2 år 
44708 Tekniskt gymnasium eller fackskola, annan maskinteknisk utbildning, gymnasial längre än 2 år 
44709 Tekniskt gymnasium eller fackskola, ospecificerad maskinteknisk utbildning, längre än 2 år 
44710 Tekniskt gymnasium eller fackskola, elkraftsteknik, längre än 2 år 
44711 Tekniskt gymnasium eller fackskola, teleteknik, längre än 2 år 
44712 Teknisk linje, energiteknisk gren årskurs 3 vid gymnasieskola, längre än 2 år 
44713 Teknisk linje, datateknisk gren årskurs 3 vid gymnasieskola, längre än 2 år 
44718 Tekniskt gymnasium eller fackskola, annan el- och teleteknisk utbildning, längre än 2 år 
44719 Tekniskt gymnasium eller fackskola, ospecificerad el- och teleteknisk utbildning, längre än 2 år 
44720 Tekniskt gymnasium eller fackskola, byggnadsteknik, längre än 2 år 
44721 Tekniskt gymnasium eller fackskola, husbyggnadsteknik, längre än 2 år 
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44722 Tekniskt gymnasium eller fackskola, väg- och vattenbyggnadsteknik, längre än 2 år 
44728 Tekniskt gymnasium eller fackskola, annan byggteknisk utbildning, längre än 2 år 
44729 Tekniskt gymnasium eller fackskola, ospecificerad byggteknisk utbildning, längre än 2 år 
44730 Tekniskt gymnasium eller fackskola, gruvteknisk linje, längre än 2 år 
44731 Tekniskt gymnasium eller fackskola, metallurgisk linje, längre än 2 år 
44732 Tekniskt gymnasium eller fackskola, bergkemisk linje, längre än 2 år 
44738 Tekniskt gymnasium eller fackskola, annan gruv- och järnbruksteknisk utbildning, längre än 2 år 
44739 Tekniskt gymnasium eller fackskola, ospecificerad gruv- och järnbruksteknisk utbildning, längre än 2 
44740 Tekniskt gymnasium eller fackskola, kemiteknik, längre än 2 år 
44741 Tekniskt gymnasium eller fackskola, cellulosateknik, längre än 2 år 
44742 Tekniskt gymnasium eller fackskola, färgeri- och appreturteknik, längre än 2 år 
44743 Tekniskt gymnasium eller fackskola, livsmedelsteknik, längre än 2 år 
44744 Tekniskt gymnasium eller fackskola, pappersteknik, längre än 2 år 
44748 Tekniskt gymnasium eller fackskola, annan kemiteknisk utbildning, längre än 2 år 
44749 Tekniskt gymnasium eller fackskola, ospecificerad kemiteknisk utbildning, längre än 2 år 
44750 Tekniskt gymnasium eller fackskola, mätningsteknisk linje, längre än 2 år 
44760 Tekniskt gymnasium eller fackskola, naturvetenskapsprogrammet, gren teknik, längre än 2 år 
44788 Tekniskt gymnasium eller fackskola, annan teknisk utbildning, längre än 2 år 
44799 Tekniskt gymnasium eller fackskola, ospecificerad teknisk utbildning, längre än 2 år 
44810 Samordnad utbildning på naturvetenskaplig- och 4-årig teknisk linje (NT), gymnasial längre än 2 år 
44870 3-årig VVS-teknisk linje, gymnasial 
44888 Annan utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, gymnasial 
44999 Ospecificerad utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, gy 
45010 Komvux, avgångsbetyg 4, teknisk linje, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45011 Komvux, avgångsbetyg 4, byggteknisk specialisering, anläggningsteknisk variant, eftergymnasial mindr 
45012 Komvux, avgångsbetyg 4, byggteknisk specialisering, husteknisk variant, eftergymnasial mindre än 3 å 
45013 Komvux, avgångsbetyg 4, elteknisk specialisering, elkraftteknisk variant, eftergymnasial mindre än 3 
45014 Komvux, avgångsbetyg 4, elteknisk specialisering, elteknisk variant, eftergymnasial mindre än 3 år 
45015 Komvux, avgångsbetyg 4, kemiteknisk specialisering, eftergymnasial mindre än 3 år 
45016 Komvux, avgångsbetyg 4, maskinteknisk specialisering, eftergymnasial mindre än 3 år 
45028 Komvux, avgångsbetyg 4, teknikerutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
45110 Driftsteknikerlinjen vid högskola, mindre än 3 år 
45188 Annan driftsteknikerutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
45199 Ospecificerad driftsteknikerutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
45200 Hälsovårdsinspektörsutbildning vid Statens institut för folkhälsan, eftergymnasial mindre än 3 år 
45220 Meteorologassistentutbildning baserad på gymnasieskola, eftergymnasial mindre än 3 år 
45299 Ospecificerad naturvetenskaplig civil verksutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
45310 Bilinspektörsutbildning vid Statens trafiksäkerhetsverk, eftergymnasial mindre än 3 år 
45320 STAR-T, transmissionsteknik, RUT, eftergymnasial mindre än 3 år 
45321 STAR-T, datatext, REDA, eftergymnasial mindre än 3 år 
45322 STAR-T, AXE-teknik, RAXE, eftergymnasial mindre än 3 år 
45323 STAR-T, nätplanering, eftergymnasial mindre än 3 år 
45324 STAR-T, linjenätsprojektering, eftergymnasial mindre än 3 år 
45328 Rekryteringsutbildning vid Televerket med teletekniskinriktning, annan, eftergymnasial mindre än 3 å 
45329 Rekryteringsutbildning vid Televerket med teletekniskinriktning, ospecificerad, eftergymnasial mindr 
45399 Teknisk civil verksutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45400 Yrkesteknisk högskoleutbildning, byggnadsindustrilinjen, byggnadstekniklinjen, mindre än 3 år 
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45401 Yrkesteknisk högskoleutbildning, byggnadsindustrilinjen, byggnadstekniklinjen; gren för intallaionst 
45402 Yrkesteknisk högskoleutbildning, byggnadsindustrilinjen, byggnadstekniklinjen; gren för husbyggnadst 
45403 Yrkesteknisk högskoleutbildning, byggnadsindustrilinjen, byggnadstekniklinjen; gren för tung anläggn 
45408 Yrkesteknisk högskoleutbildning, byggnadsindustrilinjen, byggnadstekniklinjen; annan gren, mindre än 
45409 Yrkesteknisk högskoleutbildning, byggnadsindustrilinjen, byggnadstekniklinjen; ospecificerad gren, m 
45410 Stålindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45420 Verkstadsindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45430 Fordonstekniklinjen (YTH), mindre än 3 år 
45440 Träindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45450 Sågverksindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45460 Livsmedelsindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45470 Yrkesteknisk högskoleutbildning, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, mindre än 3 år 
45471 Yrkesteknisk högskoleutbildning, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, gren för underhållsteknik, 
45472 Yrkesteknisk högskoleutbildning, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, gren för driftsteknik, min 
45478 Yrkesteknisk högskoleutbildning, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, annan gren, mindre än 3 år 
45479 Yrkesteknisk högskoleutbildning, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, ospecificerad gren, mindre 
45481 Plast- och gummiindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45482 Yrkesteknisk högskoleutbildning, underhållstekniker/ingenjörslinjen, mindre än 3 år 
45483 Processindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45484 Elektronikindustrilinjen (YTH), mindre än 3 år 
45485 ITL, inriktning mot berg och mineral, mindre än 3 år 
45488 Yrkesteknisk högskoleutbildning, annan, mindre än 3 år 
45499 Yrkesteknisk högskoleutbildning, ospecificerad, mindre än 3 år 
45500 Utbildning av arbetsledare i icke  branschbundna ämnen, eftergymnasial mindre än 3 år 
45501 Kurser i rationaliserings- och planeringsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45502 MTM-teknikerutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
45508 Utbildning av tekniker och arbetsledare i icke branschbundna ämnen, annan, eftergymnasial, mindre än 
45509 Utbildning av tekniker och arbetsledare i icke branschbundna ämnen, ospecificerad, eftergymnasial mi 
45510 Arbetsledarutbildning, verkstadsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45511 Arbetsledarutbildning, el- och teleteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45512 Arbetsledarutbildning, träteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45513 Arbetsledarutbildning av vägmästare, eftergymnasial mindre än 3 år 
45514 Arbetsledarutbildning, processteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45515 Grafiska industrilinjen (YTH), Industriell teknik-linjens (ITL) inriktning mot grafisk teknik, Grafi 
45516 Arbetsledarutbildning, livsmedelsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45518 Arbetsledarutbildning, annan bransch, eftergymnasial mindre än 3 år 
45519 Arbetsledarutbildning, ospecificerad bransch, eftergymnasial mindre än 3 år 
45520 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, verkstadsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45521 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, el-teleteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45522 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, träteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45523 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, bygg- och anläggningsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45524 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, processteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45525 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, grafisk teknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45526 Arbetsledarutbildning för ingenjörer, livsmedelsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45528 Branschspecifik arbetsledarutbildning för ingenjörer, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
45529 Branschspecifik arbetsledarutbildning för ingenjörer, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45531 Planerings-/rationaliseringsingenjör, eftergymnasial mindre än 3 år 
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45532 Arbetsstudieingenjör, eftergymnasial mindre än 3 år 
45533 Löneingenjör, eftergymnasial mindre än 3 år 
45534 Produktionsuppföljare, eftergymnasial mindre än 3 år 
45535 Skyddsingenjör, eftergymnasial mindre än 3 år 
45538 Ej branschbunden speciell befattningsutbildning för ingenjörer, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
45539 Ej branschbunden speciell befattningsutbildning för ingenjörer, ospecificerad, eftergymnasial mindre 
45540 Vidareutbildning för ingenjörer, maskinteknik (Pu), eftergymnasial mindre än 3 år 
45541 Vidareutbildning för ingenjörer, elkraftsteknik (starkström), eftergymnasial mindre än 3 år 
45542 Vidareutbildning för ingenjörer, teleteknik (svagström), elektronik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45544 Vidareutbildning för ingenjörer, gruv- och järnbruksteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45545 Vidareutbildning för ingenjörer, kemiteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45548 Annan ämnesinriktad vidareutbildning för ingenjörer, eftergymnasial mindre än 3 år 
45549 Ospecificerad ämnesinriktad vidareutbildning för ingenjörer, eftergymnasial mindre än 3 år 
45550 Högre teknisk utbildning (HTU), eftergymnasial mindre än 3 år 
45551 Produktionstekniker/ingenjörslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
45552 Verkstadsingenjörslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
45555 Textil- och konfektionsindustrilinjen YTH, mindre än 3 år 
45556 Textilingenjörslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
45557 Textil- och konfektionstekniklinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
45558 Högre teknisk utbildning och ingenjörsutbildning vid högskolan, annan, mindre än 3 år 
45560 Specialutbildning för tekniker, miljövårdsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45561 Specialutbildning för tekniker, stadsplaneteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45562 Specialutbildning för tekniker, standardisering, eftergymnasial mindre än 3 år 
45563 Specialutbildning för tekniker, sjukhusteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45564 Specialutbildning för tekniker, transportekonomi/teknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45565 Specialutbildning för tekniker, mätningsteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45566 Specialutbildning för tekniker, allmän konstruktionsteknik, CAD/CAM, eftergymnasial mindre än 3 år 
45567 Specialutbildning för tekniker, materialteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45568 Specialutbildning för tekniker, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
45569 Specialutbildning för tekniker, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45570 Praktisk/teknisk utbildning, arkitektur, bygg, anläggning, lantmäteri, eftergymnasial mindre än 3 år 
45571 Praktisk/teknisk utbildning, datateknikutbildningar, eftergymnasial mindre än 3 år 
45572 Praktisk/teknisk utbildning, elektroteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45573 Praktisk/teknisk utbildning, energi, eftergymnasial mindre än 3 år 
45574 Praktisk/teknisk utbildning, kemiteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45575 Praktisk/teknisk utbildning, maskinteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
45576 Praktisk/teknisk utbildning, styr- och reglertekniklinjen (YTH), eftergymnasial mindre än 3 år 
45577 Praktisk/teknisk utbildning, tillverkning och produktion, eftergymnasial mindre än 3 år 
45578 Tekniska utbildningar och kurser vid högskolan, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
45579 Tekniska utbildningar och kurser vid högskolan, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45588 Praktisk/teknisk utbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
45599 Praktisk/teknisk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45600 Högskoleexamen inom området naturvetenskap/teknik, mindre än 3 år 
45630 Enstaka kurs på högskolan, biologi, mindre än 3 år 
45631 Enstaka kurs på högskolan, fysik, mindre än 3 år 
45632 Enstaka kurs på högskolan, geografi, geovetenskap, mindre än 3 år 
45634 Enstaka kurs på högskolan, kemi, mindre än 3 år 
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45635 Enstaka kurs på högskolan, matematik, mindre än 3 år 
45638 Enstaka kurs på högskolan, matematik, naturvetenskap (tvärvet), mindre än 3 år 
45639 Enstaka kurs på högskolan, matematik, naturvetenskap (övrigt), mindre än 3 år 
45688 Enstaka kurs på högskolan, annat naturvetenskapligt ämne, mindre än 3 år 
45699 Naturvetenskaplig utbildning ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
45700 4-årig gymnasieskola, maskinteknisk gren (T Ma) 
45710 4-årig gymnasieskola, elteknisk gren, elkraftteknisk variant (T El Kr) 
45711 4-årig gymnasieskola, energiteknisk gren 
45719 4-årig gymnasieskola, ospecificerad elteknisk gren 
45720 4-årig gymnasieskola, elteknisk gren, teleteknisk variant (T El Tt) 
45721 4-årig gymnasieskola, datateknisk gren 
45730 4-årig gymnasieskola, byggteknisk gren, anläggningsteknisk variant (T By An) 
45740 4-årig gymnasieskola, byggteknisk gren, husbyggnadsteknisk variant (T By Hb) 
45749 4-årig gymnasieskola, ospecificerad byggteknisk gren 
45750 4-årig gymnasieskola, kemiteknisk gren (T Ke) 
45760 4-årig gymnasieskola, materialteknisk gren (T Mt) polymerteknisk variant (T Mt Pt) 
45761 4-årig gymnasieskola, materialteknisk gren, gjuteriteknisk variant (T Mt Bt) 
45769 4-årig gymnasieskola, ospecificerad materialteknisk gren 
45770 4-årig gymnasieskola, VVS-teknisk gren (T Vv) 
45788 4-årig gymnasieskola, annan teknisk linje 
45799 5-årig gymnasieskola, ospecificerad teknisk linje 
45800 Högskoleingenjör, elektroteknik, teleteknik, mindre än 3 år 
45801 Högskoleingenjör, datateknik, mindre än 3 år 
45810 Högskoleingenjör, maskinteknik, mindre än 3 år 
45820 Högskoleingenjör, byggnadsteknik, mindre än 3 år 
45830 Högskoleingenjör, kemiteknik, mindre än 3 år 
45840 Högskoleingenjör, specialteknik, mindre än 3 år 
45841 Högskoleingenjör, driftteknik, mindre än 3 år 
45888 Högskoleingenjörsutbildning, annan, mindre än 3 år 
45899 Högskoleingenjörsutbildning, ospecificerad, mindre än 3 år 
45999 Annan eller ospecificerad utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig ut 
46100 Ingenjörsutbildning vid högskola, verkstadsteknik, maskinteknik, 3 år eller längre 
46101 Ingenjörsutbildning vid högskola, driftingenjörsutbildning, 3 år eller längre 
46108 Ingenjörsutbildning vid högskola, utbildning för metall-, maskin- och verkstadstekniskt arbete, anna 
46109 Ingenjörsutbildning vid högskola, utbildning för metall-, maskin- och verkstadstekniskt arbete, ospe 
46110 Ingenjörsutbildning vid högskola, el- och teleteknik, 3 år eller längre 
46111 Ingenjörsutbildning vid högskola, datateknik, 3 år eller längre 
46112 Ingenjörsutbildning vid högskola, data- och elektronik, 3 år eller längre 
46118 Ingenjörsutbildning vid högskola, el- och teleteknik, elektroteknik, telekommunikation och datatekni 
46119 Ingenjörsutbildning vid högskola, el- och teleteknik, elektroteknik, telekommunikation och datatekni 
46120 Ingenjörsutbildning vid högskola, bygg och anläggningsteknik, 3 år eller längre 
46128 Ingenjörsutbildning vid högskola, bygg- och anläggningsteknisk utbildning, annan, 3 år eller längre 
46129 Ingenjörsutbildning vid högskola, bygg- och anläggningsteknisk utbildning, ospecificerad, 3 år eller 
46130 Ingenjörsutbildning vid högskola, processteknik, 3 år eller längre 
46131 Ingenjörsutbildning vid högskola, kemiteknik, 3 år eller längre 
46138 Ingenjörsutbildning vid högskola, processteknisk, kemisk utbildning, annan, 3 år eller längre 
46139 Ingenjörsutbildning vid högskola, processteknisk, kemisk utbildning, ospecificerad, 3 år eller längr 



 75 
46140 Ingenjörsutbildning vid högskola, grafisk teknik, 3 år eller längre 
46148 Ingenjörsutbildning vid högskola, grafisk teknisk utbildning, annan, 3 år eller längre 
46149 Ingenjörsutbildning vid högskola, grafisk teknisk utbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
46150 Ingenjörsutbildning vid högskola, livsmedelsteknisk linje, 3 år eller längre 
46158 Ingenjörsutbildning vid högskola, livsmedelsteknisk utbildning, annan, 3 år eller längre 
46159 Ingenjörsutbildning vid högskola, livsmedelsteknisk utbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
46168 Ingenjörsutbildning vid högskola, beklädnadsteknisk, textil- och konfektionsutbildning, annan, 3 år 
46169 Ingenjörsutbildning vid högskola, beklädnadsteknisk, textil- och konfektionsutbildning, ospecificera 
46188 Ingenjörsutbildning vid högskola, annan, 3 år eller längre 
46199 Ingenjörsutbildning vid högskola, ospecificerad, 3 år eller längre 
46200 Meteorologisk utbildning för tjänsteexamen 1946-1970 samt analys och prognoskurs vid SMHI, baserad p 
46210 Hydrologisk utbildning för tjänsteexamen 1957-1968, eftergymnasial 3 år eller längre 
46211 Linjeutbildning/fil kand med fysik och hydrologi, eftergymnasial 3 år eller längre 
46212 Linjeutbildning/fil kand med kemi och hydrologi, eftergymnasial 3 år eller längre 
46220 Miljö- och hälsoskyddslinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
46228 Miljö- och hälsoskyddslinjen, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46230 Biologlinjen utan angiven inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
46231 Biologlinjen, ekologgren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46232 Biologlinjen, kemisk-biologisk gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46233 Biologlinjen, bioteknisk inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
46234 Biotekniklinjen, påbyggnadsutbildning till biologilinjen eller kemistlinjen, eftergymnasial 3 år ell 
46235 Ekotoxikologilinjen, påbyggnadslinje till biologilinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
46236 Naturgeografisk inriktning av biologlinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
46237 Matematisk-naturvetenskaplig linje huvudämnesområde molekylärbiologi, eftergymnasial 3 år eller läng 
46238 Biologlinjen eller motsv., annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46239 Biologlinjen eller motsv., ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
46240 Fysikerlinjen utan angiven gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46241 Fysikerlinjen, radiofysikergren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46242 Fysikerlinjen, mätfysikergren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46243 Fysikerlinjen, gren i matematik-fysiska modeller, eftergymnasial 3 år eller längre 
46248 Fysikerlinjen eller motsv., annan gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46249 Fysikerlinjen eller motsv., ospecificerad gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46250 Geovetarlinjen, allmän gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46251 Geovetarlinjen, geologgren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46252 Geovetarlinjen, naturgeografi, eftergymnasial 3 år eller längre 
46258 Geovetarlinjen, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46259 Geovetarlinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
46260 Kemistlinjen utan angiven gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46261 Kemistlinjen, analytisk kemigren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46262 Kemistlinjen, livsmedelskemigren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46263 Kemistlinjen, materialkemigren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46264 Kemistlinjen, syntetisk kemigren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46266 Yrkeshygienikerlinjen, påbyggnadslinje till kemistlinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
46268 Kemistlinjen, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46269 Kemistlinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
46270 Matematikerlinjen utan angiven gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46271 Matematikerlinjen, planeringsteknisk gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
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46272 Matematikerlinjen, reglerteknisk gren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46273 Matematikerlinjen, dataloggren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46274 Matematikerlinjen, statistikgren, eftergymnasial 3 år eller längre 
46275 Matematikerlinjen, tillämpad matematik, eftergymnasial 3 år eller längre 
46276 Matematikerlinjen, datavetenskaplig linje, eftergymnasial 3 år eller längre 
46278 Matematikerlinjen, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46279 Matematikerlinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
46288 Linjeutbildning med naturvetenskaplig inriktning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46299 Linjeutbildning med naturvetenskaplig inriktning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
46300 Televerkets teleingenjörsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
46388 Teknisk civil verksutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46399 Teknisk civil verksutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
46400 Civilingenjörsutbildning, teknisk fysik 
46401 Civilingenjörsutbildning, teknisk fysik med specialisering på medicinsk teknik 
46402 Civilingenjörsutbildning, teknisk fysik och elektronik 
46403 Civilingenjörsutbildning, elektroteknik 
46404 Civilingenjörsutbildning, datateknik 
46405 (Datavetenskapliga linjen, se koden 462 76) 
46408 Civilingenjörsutbildning, teknisk fysik, elektroteknik och datateknik, annan utbildning 
46409 Civilingenjörsutbildning, teknisk fysik, elektroteknik och datateknik, ospecificerad utbildning 
46410 Civilingenjörsutbildning, maskinteknik och motsv. 
46411 Civilingenjörsutbildning, farkostteknik, flygtekniklinjen eller motsv. 
46412 Civilingenjörsutbildning, skeppsbyggnadsteknik 
46413 Civilingenjörsutbildning, industriell arbetsmiljö 
46414 Civilingenjörsutbildning, materialfysik 
46418 Civilingenjörsutbildning i maskinteknik och flygteknik, skeppsbyggnad samt materialfysik, annan utbi 
46419 Civilingenjörsutbildning i maskinteknik och flygteknik, skeppsbyggnad samt materialfysik, ospecifice 
46420 Civilingenjörsutbildning, elektroteknik, äldre studieordning 
46430 Civilingenjörsutbildning, väg- och vattenbyggnad och motsv. 
46431 Civilingenjörsutbildning, lantbruksingenjörsutbildning 
46432 Civilingenjörsutbildning, samhällsbyggnadsteknik 
46438 Civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad, annan utbildning 
46439 Civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad, ospecificerad utbildning 
46440 Civilingenjörsutbildning, kemiteknik och motsv. 
46441 Civilingenjörsutbildning, högre mejerikurs vid Alnarp 
46448 Civilingenjörsutbildning, kemiteknik, annan 
46449 Civilingenjörsutbildning, kemiteknik, annan 
46450 Civilingenjörsutbildning, materialteknik, fd bergsvetenskapslinjen eller motsv. 
46451 Civilingenjörsutbildning, geoteknologi 
46460 Arkitektexamen, Arkitektlinjen och motsv., eftergymnasial 3 år eller längre 
46461 Vidareutbildning för arkitekter, eftergymnasial 3 år eller längre 
46462 Restaureringskonst, påbyggnadsutbildning för arkitekter, eftergymnasial 3 år eller längre 
46468 Arkitektutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46470 Lantmäteriutbildning och motsv., eftergymnasial 3 år eller längre 
46481 Industriell ekonomi, eftergymnasial 3 år eller längre 
46488 Teknisk-ekonomisk utbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
46489 Teknisk-ekonomisk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 



 77 
46499 Civilingenjörsutbildning, annan och ospecificerad, 3 år eller längre 
46500 Hushållskandidatutbildning, textillinje, 3 år eller längre 
46510 Hushållskandidatutbildning, näringslära, 3 år eller längre 
46511 Hushållskandidatutbildning, linjen för näringsterapi, 3 år eller längre 
46518 Hushållskandidatutbildning, annan, 3 år eller längre 
46519 Hushållskandidatutbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
46520 Hushållskandidatutbildning, ekonomilinje, 3 år eller längre 
46530 Hushållskandidatutbildning, arbetsteknisk linje, 3 år eller längre 
46588 Hushållskandidatutbildning, annan, 3 år eller längre 
46599 Hushållskandidatutbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
46601 Fil kand, matematik, matematisk statistik/numerisk analys 
46602 Fil kand, matematik, statistik, informationsbehandling 
46603 Fil kand, matematik informationsbehandling, optimeringslära 
46608 Fil kand, utbildning med numerisk inriktning, annan 
46609 Fil kand, utbildning med numerisk inriktning, ospecificerad 
46610 Fil kand, matematik, fysik, teoretisk fysik med mekanik 
46611 Fil kand, matematik, fysik, astronomi 
46612 Fil kand, matematik, fysik, meteorologi 
46613 Fil kand, matematik, fysik, geografi 
46614 Fil kand, matematik, fysik, kemi 
46615 Fil kand, matematik, fysik, kemi, geovetenskap 
46616 Fil kand, matematik, fysik, kemi, meteorologi 
46617 Fil kand, matematik, kemi 
46618 Fil kand, kombinationer med matematik, fysik/kemi, annan 
46619 Fil kand, kombinationer med matematik, fysik/kemi, ospecificerad 
46620 Fil kand, botanik, zoologi, kemi 
46621 Fil kand, biologisk-geovetenskapliga linjen 
46622 Fil kand, botanik, zoologi, limnologi 
46623 Fil kand, biologi, kemi 
46624 Fil kand, biologi, kemi, matematik 
46625 Fil kand, biologi, kemi 
46626 Fil kand, biologi, kemi, geografi 
46627 Fil kand, biologi, kemi, geovetenskap 
46628 Fil kand, kombinationer med biologi, annan 
46629 Fil kand, kombinationer med biologi, ospecificerad 
46630 Fil kand, (Matematik) geografi/geovetenskap 
46640 Fil kand, medicinsk/naturvetenskaplig bildning med inriktning mot kostlära 
46641 Fil kand, medicinsk/naturvetenskaplig bildning med inriktning mot biomedicin 
46650 Fil kand, maskinteknisk inriktning 
46651 Fil kand, elektroteknisk inriktning 
46652 Fil kand, datateknisk inriktning 
46653 Fil kand, kemiteknisk inriktning 
46654 Fil kand, byggteknisk inriktning 
46658 Fil kand, utbildning med teknisk inriktning, annan 
46659 Fil kand, utbildning med teknisk inriktning, ospecificerad 
46660 Kandidatexamen och Fil kand, biologi 
46661 Kandidatexamen och Fil kand, datavetenskap 
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46662 Kandidatexamen och Fil kand, fysik 
46663 Kandidatexamen och Fil kand, geovetenskap 
46664 Kandidatexamen och Fil kand, kemi 
46665 Kandidatexamen och Fil kand, matematik 
46668 Kandidatexamen och Fil kand, annat naturvetenskapligt fördjupningsämne 
46669 Kandidatexamen och Fil kand, ospecificerat naturvetenskapligt fördjupningsämne 
46670 Kandidatexamen och Fil kand, arkitektur 
46671 Kandidatexamen och Fil kand, byggnadsteknik/väg och vatten 
46672 Kandidatexamen och Fil kand, datateknik 
46673 Kandidatexamen och Fil kand, elektroteknik 
46674 Kandidatexamen och Fil kand, industriell organisation och ekonomi 
46675 Kandidatexamen och Fil kand, kemiteknik 
46676 Kandidatexamen och Fil kand, lantmäteri 
46677 Kandidatexamen och Fil kand, maskinteknik 
46678 Kandidatexamen och Fil kand, samhällsbyggnadsteknik 
46679 Kandidatexamen och Fil kand, teknisk fysik 
46680 Kandidatexamen och Fil kand, tvärvetenskapliga ämnen inom teknikområdet 
46688 Kandidatexamen och Fil kand, annat tekniskt fördjupningsämne 
46689 Kandidatexamen och Fil kand, ospecificerat tekniskt fördjupningsämne 
46699 Kandidatexamen och Fil kand inom teknisk och naturvetenskap, annan och ospecificerad 
46701 Fil mag, matematik, matematisk/numerisk analys 
46702 Fil mag, matematik, statistik, informationsbehandling 
46703 Fil mag, matematik, informationsbehandling, optimeringslära 
46708 Fil mag, utbildning med numerisk inriktning, annan 
46709 Fil mag, utbildning med numerisk inriktning, ospecificerad 
46710 Fil mag, matematik, fysik, teoretisk fysik  med mekanik 
46711 Fil mag, matematik, fysik, astronomi 
46712 Fil mag, matematik, fysik, meteorologi 
46713 Fil mag, matematik, fysik, geografi 
46714 Fil mag, matematik, fysik, kemi 
46715 Fil mag, matematik, fysik, kemi, geovetenskap 
46716 Fil mag, matematik, fysik, kemi, meteorologi 
46717 Fil mag, matematik, kemi 
46718 Fil mag, kombinationer med matematik, fysik/kemi, annan 
46719 Fil mag, kombinationer med matematik, fysik/kemi, ospecificerad 
46720 Fil mag, botanik, zoologi, kemi 
46721 Fil mag, botanik, zoologi, geografi 
46722 Fil mag, botanik, zoologi, limnologi 
46723 Fil mag, biologi, kemi 
46724 Fil mag, biologi, kemi, matematik 
46725 Fil mag, biologi, kemi, fysik 
46726 Fil mag, biologi, kemi, geografi 
46727 Fil mag, biologi, kemi, geovetenskap 
46728 Fil mag, kombinationer med biologi, annan 
46729 Fil mag, kombinationer med biologi, ospecificerad 
46730 Fil mag, matematik, geografi/geovetenskap 
46740 Magisterexamen, biologi 
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46741 Magisterexamen, datavetenskap 
46742 Magisterexamen, fysik 
46743 Magisterexamen, geovetenskap 
46744 Magisterexamen, kemi 
46745 Magisterexamen, matematik 
46748 Magisterexamen, annat naturvetenskapligt fördjupningsämne 
46749 Magisterexamen, ospecificerat naturvetenskapligt fördjupningsämne 
46750 Magisterexamen, arkitektur 
46751 Magisterexamen, byggnadsteknik / väg och vatten 
46752 Magisterexamen, datateknik 
46753 Magisterexamen, elektroteknik 
46754 Magisterexamen, industriell organisation och ekonomi 
46755 Magisterexamen, kemiteknik 
46756 Magisterexamen, lantmäteri 
46757 Magisterexamen, maskinteknik 
46758 Magisterexamen, samhällsbyggnadsteknik 
46759 Magisterexamen, teknisk fysik 
46760 Magisterexamen, tvärvetenskapliga ämnen inom teknikområdet 
46768 Magisterexamen, annat tekniskt fördjupningsämne 
46769 Magisterexamen, ospecificerat tekniskt fördjupningsämne 
46788 Magisterexamen och Fil mag, annan inriktning inom teknik och naturvetenskap 
46799 Magisterexamen och Fil mag, ospecificerad inriktning inom teknik och naturvetenskap 
46888 Annan utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, eftergymna 
46999 Ospecificerad utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning, ef 
47100 Tekn lic, matematik 
47101 Tekn lic, matematisk statistik 
47102 Tekn lic, informationsbehandling 
47103 Tekn lic, fysik 
47104 Tekn lic, matematisk fysik 
47105 Tekn lic, fasta tillståndets fysik 
47106 Tekn lic, regleringsteknik 
47108 Tekn lic, sektionen för teknisk fysik, annan 
47109 Tekn lic, sektionen för teknisk fysik, ospecificerad 
47110 Tekn lic, läran om maskinelement 
47111 Tekn lic, uppvärmnings- och ventilationstektik 
47112 Tekn lic, ångteknik 
47113 Tekn lic, läran om vattenmotorer och pumpar 
47114 Tekn lic, hållfasthetslära 
47115 Tekn lic, skeppsbyggnad 
47116 Tekn lic, flygteknink 
47117 Tekn lic, industriell ekonomi och organisation 
47118 Tekn lic, sektionen för maskinteknik, flygteknik och skeppsbyggnad, annan 
47119 Tekn lic, sektionen för maskinteknik, flygteknik och skeppsbyggnad, ospecificerad 
47120 Tekn lic, mikrovågsteknik 
47121 Tekn lic, teletransmissionsteknik 
47122 Tekn lic, tillämpad elektronik 
47123 Tekn lic, teletrafiksystem 
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47124 Tekn lic, plasmafysik 
47125 Tekn lic, teoretisk elektroteknik 
47126 Tekn lic, elektrisk anläggningsteknik 
47127 Tekn lic, elektromaskinlära 
47128 Tekn lic, sektionen för elektroteknik, annan 
47129 Tekn lic, sektionen för elektroteknik, ospecificerad 
47130 Tekn lic, brobyggnad 
47131 Tekn lic, kommunikationsteknik 
47132 Tekn lic, vattenbyggnad 
47133 Tekn lic, vägbyggnad 
47134 Tekn lic, byggnadsstatik 
47135 Tekn lic, geoteknik 
47138 Tekn lic, sektionen för väg- och vattenbyggnad, annan 
47139 Tekn lic, sektionen för väg- och vattenbyggnad, ospecificerad 
47140 Tekn lic, organisk kemi 
47141 Tekn lic, fysikalisk kemi 
47142 Tekn lic, kärnkemi 
47143 Tekn lic, kemisk app teknik 
47144 Tekn lic, kemisk teknologi 
47145 Tekn lic, polymerteknologi 
47146 Tekn lic, cellulosateknik 
47147 Tekn lic, pappersteknik 
47148 Tekn lic, sektionen för kemi, annan 
47149 Tekn lic, sektionen för kemi, ospecificerad 
47150 Tekn lic, metallografi 
47151 Tekn lic, metallernas bearbetning 
47152 Tekn lic, järnets metallurgi 
47153 Tekn lic, mineralberedning 
47154 Tekn lic, processmetallurgi (metallhyttkonst) 
47155 Tekn lic, värme- och ugnsteknik 
47156 Tekn lic, geofysikalisk malmletning 
47157 Tekn lic, gruvbrytning med malmletning 
47158 Tekn lic, sektionen för bergsvetenskap, annan 
47159 Tekn lic, sektionen för bergsvetenskap, ospecificerad 
47160 Tekn lic, arkitektur 
47161 Tekn lic, arkitekturhistoria 
47162 Tekn lic, konstruktionslära 
47163 Tekn lic, byggnadsakustik 
47164 Tekn lic, stadsbyggnad 
47168 Tekn lic, sektionen för arkitektur, annan 
47169 Tekn lic, sektionen för arkitektur, ospecificerad 
47170 Tekn lic, geodesi 
47171 Tekn lic, fotogrammetri 
47172 Tekn lic, kulturteknik 
47173 Tekn lic, fastighetsteknik 
47174 Tekn lic, fastighetsekonomi 
47178 Tekn lic, sektionen för lantmäteri, annan 
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47179 Tekn lic, sektionen för lantmäteri, ospecificerad 
47188 Tekn lic utbildning, annan 
47191 Tekn lic, etappavgång 
47199 Tekn lic utbildning, ospecificerad 
47200 Tekn doktorsgrad, matematik 
47201 Tekn doktorsgrad, matemastisk statistik 
47202 Tekn doktorsgrad, informationsbehandling 
47203 Tekn doktorsgrad, fysik 
47204 Tekn doktorsgrad, matematisk fysik 
47205 Tekn doktorsgrad, fasta tillståndets fysik 
47206 Tekn doktorsgrad, regleringsteknik 
47208 Tekn doktorsgrad, sektionen för teknisk fysik, annan 
47209 Tekn doktorsgrad, sektionen för teknisk fysik, ospecificerad 
47210 Tekn doktorsgrad, läran om maskinelement 
47211 Tekn doktorsgrad, uppvärmnings- och ventilationsteknik 
47212 Tekn doktorsgrad, ångteknik 
47213 Tekn doktorsgrad, läran om vattenmotorer och pumpar 
47214 Tekn doktorsgrad, hållfastlära 
47215 Tekn doktorsgrad, skeppsbyggnad 
47216 Tekn doktorsgrad, flygteknik 
47217 Tekn doktorsgrad, industriell ekonomi och organisation 
47218 Tekn doktorsgrad, sektionen för maskinteknik, flygteknik och skeppsbyggnad, annan 
47219 Tekn doktorsgrad, sektionen för maskinteknik, flygteknik och skeppsbyggnad, ospecificerad 
47220 Tekn doktorsgrad, mikrovågsteknik 
47221 Tekn doktorsgrad, teletransmissionsteori 
47222 Tekn doktorsgrad, tillämpad elektronik 
47223 Tekn doktorsgrad, teletrafiksystem 
47224 Tekn doktorsgrad, plasmafysik 
47225 Tekn doktorsgrad, teoretisk elektroteknik 
47226 Tekn doktorsgrad, elektrisk anläggningsteknik 
47227 Tekn doktorsgrad, elektromaskinlära 
47228 Tekn doktorsgrad, sektionen för elektroteknik, annan 
47229 Tekn doktorsgrad, sektionen för elektroteknik, ospecificerad 
47230 Tekn doktorsgrad, brobyggnad 
47231 Tekn doktorsgrad, kommunikationsteknik 
47232 Tekn doktorsgrad, vattenbyggnad 
47233 Tekn doktorsgrad, vägbyggnad 
47234 Tekn doktorsgrad, byggnadsstatik 
47235 Tekn doktorsgrad, geoteknik 
47238 Tekn doktorsgrad, sektionen för väg- och vattenbyggnad, annan 
47239 Tekn doktorsgrad, sektionen för väg- och vattenbyggnad, ospecificerad 
47240 Tekn doktorsgrad, oorganisk kemi 
47241 Tekn doktorsgrad, fysikalisk kemi 
47242 Tekn doktorsgrad, kärnkemi 
47243 Tekn doktorsgrad, kemisk app teknik 
47244 Tekn doktorsgrad, kemisk teknologi 
47245 Tekn doktorsgrad, polymerteknologi 
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47246 Tekn doktorsgrad, cellulosateknik 
47247 Tekn doktorsgrad, pappersteknik 
47248 Tekn doktorsgrad, sektionen för kemi, annan 
47249 Tekn doktorsgrad, sektionen för kemi, ospecificerad 
47250 Tekn doktorsgrad, metallografi 
47251 Tekn doktorsgrad, metallernas bearbetning 
47252 Tekn doktorsgrad, järnets metallurgi 
47253 Tekn doktorsgrad, mineralbearbetning 
47254 Tekn doktorsgrad, processmetallurgi (metallhyttkonst) 
47255 Tekn doktorsgrad, värme- och ugnsteknik 
47256 Tekn doktorsgrad, geofysikalisk malmletning 
47257 Tekn doktorsgrad, gruvbrytning med malmletning 
47258 Tekn doktorsgrad, sektionen för bergsvetenskap, annan 
47259 Tekn doktorsgrad, sektionen för bergsvetenskap, ospecificerad 
47260 Tekn doktorsgrad, arkitektur 
47261 Tekn doktorsgrad, arkitekturhistoria 
47262 Tekn doktorsgrad, konstruktionslära 
47263 Tekn doktorsgrad, byggnadsakustik 
47264 Tekn doktorsgrad, stadsbyggnad 
47268 Tekn doktorsgrad, sektionen för arkitektur, annan 
47269 Tekn doktorsgrad, sektionen för arkitektur, ospecificerad 
47270 Tekn doktorsgrad, geodesi 
47271 Tekn doktorsgrad, fotogrammetri 
47272 Tekn doktorsgrad, kulturteknik 
47273 Tekn doktorsgrad, fastighetsteknik 
47274 Tekn doktorsgrad, fastighetsekonomi 
47278 Tekn doktorsgrad, sektionen för lantmäteri, annan 
47279 Tekn doktorsgrad, sektionen för lantmäteri, ospecificerad 
47288 Tekn doktorsgrad, annan 
47299 Tekn doktorsgrad, ospecificerad 
47300 Fil lic, matematik 
47301 Fil lic, matematisk statistik 
47302 Fil lic, numerisk analys 
47303 Fil lic, teoretisk fysik med mekanik 
47304 Fil lic, fysik 
47305 Fil lic, elektronik 
47306 Fil lic, radiofysik 
47307 Fil lic, astronomi 
47308 Fil lic, matematisk-fysiska ämnen, annan 
47309 Fil lic, matematisk-fysiska ämnen, ospecificerad 
47310 Fil lic, analytisk kemi 
47311 Fil lic, biokemi 
47312 Fil lic, fysikalisk kemi 
47313 Fil lic, organisk kemi 
47314 Fil lic, oorganisk kemi 
47315 Fil lic, kvantkemi 
47318 Fil lic, kemiämen, annan 
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47319 Fil lic, kemiämen, ospecificerad 
47320 Fil lic, botanik 
47321 Fil lic, zoologi 
47322 Fil lic, zoofysiologi 
47323 Fil lic, entomologi 
47324 Fil lic, limnologi 
47325 Fil lic, geografi (natur) 
47326 Fil lic, geologi 
47328 Fil lic, biologisk-geografiska ämen, annan 
47329 Fil lic, biologisk-geografiska ämnen, ospecificerad 
47388 Fil lic utbildning, teknisk och naturvetenskaplig, annan 
47391 Fil lic, mat-nat etappavgång 
47399 Fil lic utbildning, teknisk och naturvetenskaplig, ospecificerad 
47400 Fil doktorsgrad, matematik 
47401 Fil doktorsgrad, matematisk statistik 
47402 Fil doktorsgrad, numerisk analys 
47403 Fil doktorsgrad, teoretisk fysik med mekanik 
47404 Fil doktorsgrad, fysik 
47405 Fil doktorsgrad, elektronik 
47406 Fil doktorsgrad, radiofysik 
47407 Fil doktorsgrad, astronomi 
47408 Fil doktorsgrad, matematisk-fysik, annan 
47409 Fil doktorsgrad, matematisk-fysik, ospecificerad 
47410 Fil doktorsgrad, analytisk kemi 
47411 Fil doktorsgrad, biokemi 
47412 Fil doktorsgrad, fysikalisk kemi 
47413 Fil doktorsgrad, organisk kemi 
47414 Fil doktorsgrad, oorganisk kemi 
47415 Fil doktorsgrad, kvantkemi 
47418 Fil doktorsgrad, kemiämnen, annan 
47419 Fil doktorsgrad, kemiämnen, ospecificerad 
47420 Fil doktorsgrad, botanik 
47421 Fil doktorsgrad, zoologi 
47422 Fil doktorsgrad, zoofysiologi 
47423 Fil doktorsgrad, entomologi 
47424 Fil doktorsgrad, limnologi 
47425 Fil doktorsgrad, geografi (natur) 
47426 Fil doktorsgrad, geologi 
47428 Fil doktorsgrad, biologisk-geografiska ämnen, annan 
47429 Fil doktorsgrad, biologisk-geografisk ämen, ospecificerad 
47488 Fil doktorsgrad, teknisk och naturvetenskaplig, annan 
47499 Fil doktorsgrad, teknisk och naturvetenskaplig, ospecificerad 
47500 Tekn doktorsexamen, teknisk fysik och datateknik 
47508 Tekn doktorsexamen, teknisk fysik och datateknik, annan motsv. 
47509 Tekn doktorsexamen, teknisk fysik och datateknik, ospecificerad motsv. 
47517 Tekn doktorsexamen, industriell ekonomi 
47518 Tekn doktorsexamen, industriell ekonomi, annan motsv. 
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47519 Tekn doktorsexamen, maskinteknik, flygteknik och skeppsbyggnad 
47520 Tekn doktorsexamen, elektroteknik 
47528 Tekn doktorsexamen, elektroteknik, annan motsv. 
47529 Tekn doktorsexamen, elektroteknik, ospecificerad motsv. 
47530 Tekn doktorsexamen, väg- och vattenbyggnad 
47538 Tekn doktorsexamen, väg- och vattenbyggnad, annan motsv. 
47539 Tekn doktorsexamen, väg- och vattenbyggnad, ospecificerad motsv. 
47540 Tekn doktorsexamen, kemi 
47548 Tekn doktorsexamen, kemi, annan motsv. 
47549 Tekn doktorsexamen, kemi, ospecificerad motsv. 
47550 Tekn doktorsexamen, bergsvetenskap 
47558 Tekn doktorsexamen, bergsvetenskap, annan motsv. 
47559 Tekn doktorsexamen, bergsvetenskap, ospecificerad motsv. 
47560 Tekn doktorsexamen, arkitektur 
47568 Tekn doktorsexamen, arkitektur, annan motsv. 
47569 Tekn doktorsexamen, arkitektur, ospecificerad motsv. 
47570 Tekn doktorsexamen, lantmäteri 
47578 Tekn doktorsexamen, lantmäteri, annan motsv. 
47579 Tekn doktorsexamen, lantmäteri, ospecificerad motsv. 
47588 Tekn doktorsexamen, annan 
47599 Tekn doktorsexamen, ospecificerad 
47600 Fil doktorsexamen, matematik 
47601 Fil doktorsexamen, matematisk statistik 
47602 Fil doktorsexamen, numerisk analys 
47603 Fil doktorsexamen, teoretisk fysik med mekanik 
47604 Fil doktorsexamen, fysik 
47605 Fil doktorsexamen, elektronik, elektricitetslära 
47606 Fil doktorsexamen, radiofysik 
47607 Fil doktorsexamen, astronomi 
47608 Fil doktorsexamen, matematisk-fysik, annan 
47609 Fil doktorsexamen, matematisk-fysik, ospecificerad 
47610 Fil doktorsexamen, analytisk kemi 
47611 Fil doktorsexamen, biokemi 
47612 Fil doktorsexamen, fysikalisk kemi 
47613 Fil doktorsexamen, organisk kemi 
47614 Fil doktorsexamen, oorganisk kemi 
47615 Fil doktorsexamen, kvantkemi 
47616 Fil doktorsexamen, kärnkemi 
47617 Fil doktorsexamen, strukturkemi 
47618 Fil doktorsexamen, kemiämen, annan 
47619 Fil doktorsexamen, kemiämnen, ospecificerad 
47620 Fil doktorsexamen, botanik, ospecificerad, systematisk och morfologisk 
47621 Fil doktorsexamen, zoologi, ospecificerad, strukturell och systematisk 
47622 Fil doktorsexamen, zoofysiologi 
47623 Fil doktorsexamen, entomologi 
47624 Fil doktorsexamen, limnologi 
47625 Fil doktorsexamen, geografi (natur) 
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47626 Fil doktorsexamen, geologi 
47627 Fil doktorsexamen, historisk geologi och paleontologi 
47630 Fil doktorsexamen, mineralogi och petrologi 
47631 Fil doktorsexamen, hydrologi 
47632 Fil doktorsexamen, meteorologi 
47633 Fil doktorsexamen, oceanografi 
47640 Fil doktorsexamen, mikrobiologi 
47641 Fil doktorsexamen, genetik 
47642 Fil doktorsexamen, zoologi, ekologisk 
47643 Fil doktorsexamen, botanik, ekologisk 
47644 Fil doktorsexamen, botanik, fysiologisk 
47645 Fil doktorsexamen, botanik, växtgeografi 
47646 Fil doktorsexamen, botanik, marin 
47647 Fil doktorsexamen, molekylärbiologi 
47648 Fil doktorsexamen, humanekologi 
47651 Fil doktorsexamen, datorsystem 
47652 Fil doktorsexamen, datorteknik 
47688 Fil doktorsexamen, teknisk och naturvetenskaplig, annan 
47699 Fil doktorsexamen, teknisk och naturvetenskaplig, ospecificerad 
47888 Annan forskarutbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
47999 Ospecificerad forskarutbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildn 
49999 Ospecificerad utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
53001 Fordonsteknisk linje, transportteknisk gren (Fo Ts), gymnasial högst 2-årig 
53100 Grundkurs i sjömansarbete, gymnasial högst 2-årig 
53101 Utbildning av däckpersonal, gymnasial högst 2-årig 
53102 Utbildning av maskinpersonal, gymnasial högst 2-årig 
53103 Förberedande skeppskockutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53108 Sjömansutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
53109 Sjömansutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53110 Skepparutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53111 Förberedande utbildning för inträde vid sjöbefälsskolor, gymnasial högst 2-årig 
53118 Sjöbefälsutbildning med navigation, annan, gymnasial högst 2-årig 
53119 Sjöbefälsutbildning med navigation, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53120 Utbildning av fartygsmekaniker, gymnasial högst 2-årig 
53121 Utbildning av maskintekniker/2e maskinist, gymnasial högst 2-årig 
53122 Kurs för inträde i sjöing-klass, gymnasial högst 2-årig 
53128 Maskinutbildning för sjöfart, annan, gymnasial högst 2-årig 
53129 Maskinutbildning för sjöfart, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53130 Fartygselektrikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53140 Utbildning av skeppskockar, gymnasial högst 2-årig 
53141 Utbildning av ekonomiföreståndare, gymnasial högst 2-årig 
53148 Utbildning av ekonomi- och hushållspersonal inom sjöfarten, annan, gymnasial högst 2-årig 
53149 Utbildning av eknomi- och hushållspersonl inom sjöfarten, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53150 2-årig drift- och underhållsteknisk linje, gren för fartygsteknik, fartygsteknisk kurs (Du Ft), gymn 
53188 Utbildning för sjöfart, annan, gymnasial högst 2-årig 
53199 Utbildning för sjöfart, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53200 A-certifikatkurs för privatflygare, gymnasial högst 2-årig 
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53201 Trafikflygutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53210 Flygledarbiträdesutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53211 Flygledarassistentutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53220 Ramptjänst, gymnasial högst 2-årig 
53230 Utbildning för fälttjänst, gymnasial högst 2-årig 
53240 Flygteknikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53288 Utbildning för luftfart, annan, gymnasial högst 2-årig 
53299 Utbildning för luftfart, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53300 Expeditionsutbildning för järnvägstrafik, gymnasial högst 2-årig 
53301 Utbildning av servicepersonal för järnvägstrafik, gymnasial högst 2-årig 
53308 Annan utbildning av expeditionspersonal, servicepersonal för järnvägstrafik, gymnasial högst 2-årig 
53309 Ospecificerad utbildning av expeditionspersonal, servicepersonal för järnvägstrafik, gymnasial högst 
53310 Utbildning för stationär trafiktjänst för järnvägstrafik, gymnasial högst 2-årig 
53318 Utbildning för stationär trafiktjänst för järnvägstrafik, annan, gymnasial högst 2-årig 
53319 Utbildning för stationär trafiktjänst för järnvägstrafik, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53320 Lokförarutbildning inkl. annan förarutbildning för spårbundna fordon, gymnasial högst 2-årig 
53321 Konduktörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53328 Utbildning för åkande personal för järnvägstrafik, annan, gymnasial högst 2-årig 
53329 Utbildning för åkande personal för järnvägstrafik, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53330 Fackutbildning för reparatörer inom bantjänst, teletjänst, eltjänst, dragfordonstjänst, signaltjänst 
53338 Reperatörsutbildning, järnvägstrafik, annan, gymnasial högst 2-årig 
53339 Reperatörsutbildning, järnvägstrafik, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53388 Utbildning för järnvägstrafik, annan, gymnasial högst 2-årig 
53399 Utbildning för järnvägstrafik, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53400 Motorfordonsförarutbildning (yrkesförare), gymnasial högst 2-årig 
53401 Vägtrafikbefälsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53408 Vägtrafikutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
53409 Vägtrafikutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53500 A-stations- och stationsmästarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53510 Postiljonsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53511 Vidareutbildning t ex chaufförsutbildning, försorterarutbildning och överpostiljonsutbildning, gymna 
53512 Kurs för överpostexpeditör och A-stationsmästare, gymnasial högst 2-årig 
53518 Utbildning för postbehandlingsområdet, annan, gymnasial högst 2-årig 
53519 Utbildning för postbehandlingsområdet, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53520 Postkassörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53528 Utbildning för kassaområdet inom postverket, annan, gymnasial högst 2-årig 
53529 Utbildning för kassaområdet inom postverket, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53530 Kontorskurs inom postverket, gymnasial högst 2-årig 
53531 Avlöningskurs (avlöningskontoristkurs) inom postverket, gymnasial högst 2-årig 
53538 Utbildning för kontorsområdet inom postverket, annan, gymnasial högst 2-årig 
53539 Utbildning för kontorsområdet inom postverket, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53588 Utbildning för postbefordran, annan, gymnasial högst 2-årig 
53599 Utbildning för postbefordran, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53600 Telefonistutbildning, vaktföreståndarkurs, försäljningskurs och instruktionskurs, gymnasial högst 2- 
53610 Telegrafexpeditörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53620 Radiotelegrafistutbildning, gymnasial högst 2-årig 
53688 Utbildning för telekommunikation, annan, gymnasial högst 2-årig 
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53699 Utbildning för telekommunikation, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
53888 Annan utbildning för transport och kommunikation, gymnasial högst 2-årig 
53999 Ospecificerad  utbildning för transport och kommunikation, gymnasial högst 2-årig 
54001 3-årig fordonsteknisk linje, gren transportteknik, gymnasial 
54100 Styrmanskurs, gymnasial längre än 2 år 
54188 Utbildning för sjöfart, annan, gymnasial längre än 2 år 
54199 Utbildning för sjöfart, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54200 Utbildning för flygtjänst, gymnasial längre än 2 år 
54219 Utbildning för fält- och marktjänst, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54288 Utbildning för luftfart, annan, gymnasial längre än 2 år 
54299 Utbildning för luftfart, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54399 Järnvägstrafikutbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54401 Transportledning (Pu), gymnasial längre än 2 år 
54499 Vägtrafikutbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54510 Utrikessorterarutbildning för postbehandlingsområdet, gymnasial längre än 2 år 
54511 Tilläggskurs i utrikessortering för postbehandlingsområdet, gymnasial längre än 2 år 
54512 Arbetsledarkurs inom postbehandlingsområdet, gymnasial längre än 2 år 
54513 Utbildning för instruktörer inom postbehandlingsområdet, gymnasial längre än 2 år 
54518 Utrikessorterarutbildning för postbehandlingsområdet, annan, gymnasial längre än 2 år 
54519 Utrikessorterarutbildning för postbehandlingsområdet, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54520 Kurs för överpostexpeditörer och A-stationsmästare, gymnasial längre än 2 år 
54521 Utbildning för instruktörer inom postens kassaområde, gymnasial längre än 2 år 
54528 Utbildning för kassaområdet, annan, gymnasial längre än 2 år 
54529 Utbildning för kassaområdet, annan, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54588 Utbildning för postbefordran, annan, gymnasial längre än 2 år 
54599 Utbildning för postbefordran, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54699 Utbildning i telekommunikation, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
54888 Annan utbildning för transport och kommunikation, gymnasial längre än 2 år 
54999 Ospecificerad utbildning för transport och kommunikation, gymnasial längre än 2 år 
55130 Styrmans-examen/linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
55140 Maskintekniker-examen/linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
55150 Radiokommunikationslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
55151 Fartygsradiotelegrafistkurs, påbyggnadskurs till radiokommunikationslinjen, eftergymnasial mindre än 
55160 Skepparkurs A, eftergymnasial mindre än 3 år 
55170 Maskinistkurs A, eftergymnasial mindre än 3 år 
55188 Sjöbefälsutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55199 Sjöbefälsutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55200 Flygutbildning för civil luftfart  (med föregående fältflygarutbildning), eftergymnasial mindre än 3 
55201 Utbildning av kabinpersonal, flygvärdinne- stewardutbildning,eftergymnasial mindre än 3 år 
55202 Stewardutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
55203 Trafikflygutbildning vid trafikflyghögskolan (TFHS), eftergymnasial mindre än 3 år 
55204 Flygstyrmansutbildning inkl. utbildning på speciell flygplanstyp, eftergymnasial mindre än 3 år 
55208 Utbildning för flygtjänst, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55209 Utbildning för flygtjänst, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55210 Utbildning för trafikanttjänst, eftergymnasial mindre än 3 år 
55211 Utbildning för expeditionstjänst, eftergymnasial mindre än 3 år 
55212 Utbildning för ramptjänst, eftergymnasial mindre än 3 år 
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55288 Utbildning för stationstjänst, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55299 Utbildning för stationstjänst, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55310 Järnvägsassistentutbildning, trafiklinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
55311 Järnvägsassistentutbildning, administrativa linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
55318 Järnvägsassistentutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55319 Järnvägsassistentutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55388 Utbildning för järnvägstrafik, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55399 Utbildning för järnvägstrafik, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55410 Trafikassistentutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
55428 Utbildning i vägtrafik, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55429 Utbildning i vägtrafik, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55510 Utbildning inom postbehandlingsområdet, eftergymnasial mindre än 3 år 
55520 Administrativ kurs (postassistentutbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
55588 Utbildning för postbefordran, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
55599 Utbildning för postbefordran, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
55600 Televerkets administrativa kurs (tidigare teleassistentkurs), eftergymnasial mindre än 3 år 
55610 Rekryteringsutbildning för administratörer, STAR-A, eftergymnasial mindre än 3 år 
55800 Högskoleexamen inom området transport/kommunikation, mindre än 3 år 
55888 Högskoleexamen för transport och kommunikation, annan, mindre än 3 år 
55999 Ospecificerad utbildning för transport och kommunikation, eftergymnasial mindre än 3 år 
56100 Sjökaptensutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
56110 Lotsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
56120 Sjöingenjörsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
56170 Påbyggnadsutbildning till sjökaptens- eller sjöingenjörslinjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
56200 Flygledarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
56500 Poststyrelsekurs för akademiker och specialister, eftergymnasial 3 år eller längre 
56888 Annan utbildning för transport och kommunikation, eftergymnasial 3 år eller längre 
56999 Ospecificerad utbildning för transport och kommunikation, eftergymnasial 3 år eller längre 
59999 Ospecificerad utbildning för transport och kommunikation 
63010 Sjukvårdsbiträdesutbildning, 7 eller 23 veckor 
63011 Vårdbiträdesutbildning (för ålderdomshem), 7 eller 23 veckor 
63012 Grundutbildning för vårdbiträden i sjuk- och åldringsvård, 8 eller 23 veckor 
63013 Årskurs 1 av gymnasieskolans 2-åriga vårdlinje, gren för hälso-, sjuk- och åldringsvård (Vd Hv) 
63014 Utbildning för vårdbiträden inom sjukvård och social service, 10 eller 20 veckor 
63015 Vårdbiträdesutbildning, KOMVUX, gymnasial högst 2-årig 
63018 Sjukvårdsbiträdesutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
63019 Sjukvårdsbiträdesutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63020 Mottagningsbiträdesutbildning (till distriktsläkarmottagning), gymnasial högst 2-årig 
63021 Utbildning av hjälppersonal till arbetsterapeuter (terapibiträde), gymnasial högst 2-årig 
63022 Utbildning av personal till steriliseringscentral, gymnasial högst 2-årig 
63023 Laboratoriebiträdesutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63024 Grundutbildning av personal för försöksdjursavdelning, gymnasial högst 2-årig 
63025 Grundkurs i sjukvård för ambulanspersonal, gymnasial högst 2-årig 
63026 Obduktionsteknikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63027 Utbildning till sjukvårdsbiträde, gymnasial 10 veckor 
63028 Utbildning av hjälppersonal inom vårdområdet, annan, gymnasial högst 2-årig 
63029 Utbildning av hjälppersonal inom vårdområdet, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
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63041 Hemvårdarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63042 Hemsamaritutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63044 Kurs för utbildning av lekplatspersonal, gymnasial högst 2-årig 
63045 Introduktionskurs för sysselsättningshandledare, gymnasial högst 2-årig 
63046 Kurs för arbetsledare inom social hemhjälp, gymnasial högst 2-årig 
63047 Årskurs 1 av gymnasieskolans 2-åriga sociala servicelinje 
63048 Utbildning av personal i social-, hem- och familjevård, annan, gymnasial högst 2-årig 
63049 Utbildning av personal i social-, hem- och familjevård, gymnasial högst 2-årig 
63050 2-årig social servicelinje samt utbildning för gruppledare och vårdare inom socialtjänsten, gymnasia 
63051 Utbildning till gruppledare och vårdare inom socialtjänsten, gymnasieskolan högst 2-årig 
63052 Utbildning till gruppledare och vårdare inom socialtjänsten, gymnasieskolan, 1 term KOMVUX 
63053 Social service, KOMVUX, gymnasial högst 2-årig 
63059 Ospecificerad social serviceutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63088 Utbildning av biträdespersonal i hälso-, sjuk- och åldringsvård samt av personal i social-, hem- och 
63099 Utbildning av biträdespersonal i hälso-, sjuk- och åldringsvård samt av personal i social-, hem- och 
63100 Undersköterskeutbildning för vårdavdelning, operationsavdelning och mottagningsavdelning, gymnasial 
63101 Undersköterskeutbildning, 40 veckor 
63102 Undersköterskeutbildning, 25 veckor 
63110 Undersköterskeutbildning för ålderdomshem, gymnasial högst 2-årig 
63120 Undersköterskeutbildning för kliniskt-kemiskt laboratorium, gymnasial högst 2-årig 
63130 Undersköterskeutbildning för röntgenkliniker, gymnasial högst 2-årig 
63150 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan, gren för hälso-, sjuk- och åldringsvård (Vd Hv) 
63151 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan, gren för hälso- och sjukvård (ger även skötarkomp.) 
63152 Motsvarande 2-årig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård, 3 terminer på KOMVUX 
63188 Undersköterskeutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
63199 Undersköterskeutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63240 Apoteksteknikerutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63241 Laboratorieteknikerutbildning inom läkemedelstillverkningen, gymnasial högst 2-årig 
63248 Apoteksteknikerutbildning, annan hithörande utbildning, gymnasial högst 2-årig 
63249 Apoteksteknikerutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63300 Utbildning av skötare i psykiatrisk vård, utbildningsväg ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63301 Grundutbildning i psykiatrisk vård, specialkurs i gymnasieskola om 3 terminer 
63302 Utbildning i sjukvård och psykiatri för skötare med minst 6 års erfarenhet, gymnasial högst 2-årig 
63303 2-årig vårdlinje i gymnasieskolans gren för psykiatrisk vård (Vd Ps) 
63304 Grundutbildning i psykiatrisk vård, specialkurs i gymnasieskola om 2 terminer 
63308 Utbildning av skötare i psykiatrisk vård, annan, gymnasial högst 2-årig 
63309 Utbildning av skötare i psykiatrisk vård, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63400 Barnavårdsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63401 Grundkurs för vård av psykiskt utvecklingsstörda, GPU, gymnasial högst 2-årig 
63402 Årskurs 1 av gymnasieskolans 2-åriga vårdlinje, gren för barna- och ungdomsvård (Vd Bu) 
63403 Utbildning av personal för öppen barnavård, gymnasial högst 2-årig 
63404 Utbildning för vård av barn 0-7 år, gymnasial högst 2-årig 
63405 Utbildning för vård av barn 1-12 år, gymnasial högst 2-årig 
63406 Utbildning för vård av barn 0-12 år, gymnasial högst 2-årig 
63408 Grundläggande utbildning inom barn- och ungdomsvård samt vård av psykiskt utvecklingsstörda, annan, 
63409 Grundläggande utbildning inom barn- och ungdomsvård samt vård av psykiskt utvecklingsstörda, ospecif 
63410 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan, gren för barna- och ungdomsvård (Vd Bu) 
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63411 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan, gren för barna- och ungdomsvård, variant för barnsjukvård (Vd Bu 
63412 APY-kurs för vård av barn och ungdom på barnhem, gymnasial högst 2-årig 
63413 APY-kurs för vård av psykiskt utvecklingsstörda, gymnasial högst 2-årig 
63414 APY-kurs för vård av barn och ungdom med fysiskt handikapp, gymnasial högst 2-årig 
63415 APY-kurs för vård av sjuka barn och nyfödda barn, gymnasial högst 2-årig 
63416 Utbildning för arbete med barn och ungdom med särskilda behov, gymnasial högst 2-årig 
63418 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan, annan 
63419 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan, ospecificerad 
63488 Utbildning inom barna- och ungdomsvård, annan, gymnasial högst 2-årig 
63499 Utbildning inom barna- och ungdomsvård, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63500 Tandsköterskeutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63501 Utbildning av tandsköterskor med yrkeserfarenhet, gymnasial högst 2-årig 
63508 Tandsköterskeutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
63509 Tandsköterskeutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
63600 Fotvårdsspecialistutbildning, gymnasial högst 2-årig 
63888 Annan utbildning för vårdyrken, gymnasial högst 2 år 
63999 Ospecificerad 2-årig vårdlinje i gymnasieskolan (Vd), ospecificerad gren 
64101 Kompletteringskurs för skötare i psykiatrisk vård till undersköterska inom hälso- och sjukvård, gymn 
64220 Utbildning för socialt behandlingsarbete (Pu), gymnasial längre än 2 år 
64221 Omvårdnadslinjen, gren social service, Social service (Pu), gymnasial 3-årig 
64222 Omvårdnadslinjen, gren hälso- och sjukvård, gymnasial 3-årig 
64223 Omvårdnadslinjen, gren omvårdnad, gymnasial 3-årig 
64224 Omvårdnadslinjen, gren psykiatri, gymnasial 3-årig 
64225 Omvårdnadslinjen, gren omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, gymnasial 3-årig 
64228 Omvårdnadsutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
64229 Omvårdnadsutbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
64230 Omvårdnadsprogrammet, gren omvårdnad, gymnasial längre än 2 år 
64301 1e skötare/överskötarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
64410 Kurs i gipsteknik, (Pu), 18 veckor 
64420 Allergi och diabetes hos barn, (Pu), gymnasial längre än 2 år 
64421 Barnomsorg (Pu), 1 år 
64430 Operations-, anestesi- och intensivvård (Pu), gymnasial längre än 2 år 
64440 Omvårdnad av nyfödda och sjuka barn (Pu), gymnasial längre än 2 år 
64448 Vårdutbildning, annan, gymnasial 3-årig 
64449 Vårdutbildning, ospecificerad, gymnasial 3-årig 
64488 Specialinriktad utbildning inom vårdområdet, annan, gymnasial längre än 2 år 
64510 Arbetsledarutbildning för tandsköterskor (HS), gymnasial längre än 2 år 
64520 Tandsköterskor (Pu), gymnasial längre än 2 år 
64530 Omvårdnadsprogrammet, gren tandvård, gymnasial längre än 2 år 
64601 Ambulanssjukvård (Pu), gymnasial längre än 2 år 
64888 Annan utbildning för vårdyrken, gymnasial längre än 2 år 
64999 Ospecificerad utbildning för vårdyrken, gymnasial längre än 2 år 
65000 Grundutbildning av sjuksköterskor, eftergymnasial mindre än 3 år 
65030 Sjuksköterskeutbildning, 6-7 terminer före 1968, eftergymnasial mindre än 3 år 
65088 Sjuksköterskeutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65099 Sjuksköterskeutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65100 Sjuksköterskeutbildning, allmän utbildning (spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
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65101 Sjuksköterskeutbildning, allmän utbildning (spec utbildning + avd sköterskekurs)/Medicinsk och kirur 
65102 Allmän hälso- och sjukvård, Hälso- och sjukvårdslinjen,  eftergymnasial mindre än 3 år 
65108 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, allmän/medicinsk och kirurgisk sjukvård, annan, eftergymn 
65109 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, allmän/medicinsk och kirurgisk sjukvård, ospecificerad, e 
65110 Sjuksköterskeutbildning, intensivvård (kurs om 8 veckor vid SIHUS + avd sköterskekurs), eftergymnasi 
65111 Sjuksköterskeutbildning, intensivvård (vidareutbildning eller motsv.), eftergymnasial mindre än 3 år 
65118 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, intensivvård, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65119 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, intensivvård, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 å 
65120 Sjuksköterskeutbildning, anestesi (specialutbildning eller motsv.), eftergymnasial mindre än 3 år 
65121 Sjuksköterskeutbildning, anestesi (specialutbildning + avd sköterskekurs/vidareutbildning), eftergym 
65128 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, anestesi, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65129 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, anestesi, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65130 Sjuksköterskeutbildning, operation (spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65131 Sjuksköterskeutbildning, operation (spec utbildning) + avd  sköterskekurs/(vidareutbildning), efterg 
65138 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, operationssjukvård, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65139 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, operationssjukvård, ospecificerad, eftergymnasial mindre 
65140 Sjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård (spec utbildning)/grundutbildning 4 terminer skötare, efte 
65141 Sjuksköterskeutbildning, psykiatarisk vård (spec utbildning + avd sköterskekurs/vidareutbildning), e 
65142 Sjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård, Hälso- och sjukvårdslinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
65148 Sjuksköterskeutbildning, vidarutbildning, psykiatrisk vård, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65149 Sjuksköterskeutbildning, vidarutbildning, psykiatrisk vård, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 
65150 Sjuksköterskeutbildning, barnsjukvård (A-kurs/spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65151 Sjuksköterskeutbildning, barnsjukvård (spec utbildning + avd sköterskekurs), eftergymnasial mindre ä 
65152 Sjuksköterskeutbildning, hälso- och sjukvård för barn och ungdom (vidareutbildning)/Barnsjukvård (B- 
65158 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, annan, eftergymn 
65159 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, ospecificerad, e 
65160 Distrikssköterskeutbildning (spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65161 Sjuksköterskeutbildning, öppen hälso- och sjukvård (vidareutbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65162 Sjuksköterskeutbildning, föreståndare för ålderdomshem och öppen åldringsvård (vidareutbildning), ef 
65168 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, öppen hälso- och sjukvård, annan, eftergymnasial mindre ä 
65169 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, öppen hälso- och sjukvård, ospecificerad, eftergymnasial 
65170 Sjuksköterskeutbildning, förlossning och mödravård (spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65171 Sjuksköterskeutbildning, obsterisk och gynekologisk vård (vidareutbildning)/Förlossning och mödravår 
65172 Sjuksköterskeutbildning, barnmorskeutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65178 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, obsterisk och gynekologisk vård, annan, eftergymnasial mi 
65179 Sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, obsterisk och gynekologisk vård, ospecificerad, eftergymn 
65180 Sjuksköterskeutbildning, laboratoriearbete (spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65181 Sjuksköterskeutbildning, laboratoriearbete (spec utbildning + avd sköterskekurs), eftergymnasial min 
65182 Sjuksköterskeutbildning, röntgenarbete (spec utbildning), eftergymnasial mindre än 3 år 
65183 Sjuksköterskeutbildning, röntgenarbete (spec utbildning + avd sköterskekurs), eftergymnasial mindre 
65184 Sjuksköterskeutbildning, hälso- och sjukvårdslinjens inriktning mot ögonsjukvård samt oftamologass.l 
65188 Annan sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65199 Ospecificerad sjuksköterskeutbildning, vidareutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65200 Sociala omsorgslinjen, social omsorgsexamen med inriktning mot  socialpedagogiskt arbete, eftergymna 
65201 Föreståndarutbildning för institutioner/elevhem för utvecklingsstörda, eftergymnasial mindre än 3 år 
65202 Sociala omsorgslinjen, inriktning mot psykiskt utvecklingsstörda och flerhandikappade, eftergymnasia 
65208 Socialpedagogisk utbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
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65209 Socialpedagogisk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65220 Ålderdomshemsföreståndarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65221 Ålderdomshemsföreståndarutbildning, 1-årig baserad på kvalificerad praktik, eftergymnasial 
65222 Social omsorgsexamen/linjen, inriktning mot omsorg om äldre, psykiskt utvecklingsstörda och handikap 
65228 Ålderdomshemsföreståndarutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65229 Sociala servicelinjen, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65288 Utbildning för social service, annan föreståndarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65299 Sociala omsorgslinjen, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65300 Sjukgymnastlinjen och motsv., eftergymnasial mindre än 3 år 
65388 Rehabliteringsutbildning - sjukgymnastik, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65399 Rehabliteringsutbildning - sjukgymnastik, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65400 Arbetsterapeutlinjen, arbetsterapeututbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65488 Rehabiliteringsutbildning - arbetsterapi, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65499 Rehabiliteringsutbildning - arbetsterapi, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65500 Receptarie-examen/linjen och Farm kand , eftergymnasial mindre än 3 år 
65588 Receptarieutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65600 Med kand utbildning, mindre än 3 år 
65605 Kurser i hälso- och sjukvård, eftergymnasial mindre än 3 år 
65606 Kurser i medicin, eftergymnasial mindre än 3 år 
65608 Medicinsk utbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65609 Medicinsk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65610 Odont kand utbildning, mindre än 3 år 
65611 Tandhygienist-examen/linjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
65615 Odontologi, kurser i tandvård, eftergymnasial mindre än 3 år 
65618 Odontologisk utbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65619 Odontologisk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65620 Vet med kand utbildning, mindre än 3 år 
65621 Djursjukvårdarlinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
65625 Kurser i veterinärmedicin, eftergymnasial mindre än 3 år 
65626 Veterinärmedicin, kurser i livsmedelshygien, eftergymnasial mindre än 3 år 
65628 Veterinärmedicinsk utbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65629 Veterinärmedicinsk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65635 Kurser i farmaceutiska ämnen, eftergymnasial mindre än 3 år 
65640 Högskoleexamen inom vårdområdet, mindre än 3 år 
65688 Kurser inom medicin, hälso- och sjukvård om minst 20 poäng, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65699 Kurser inom medicin, hälso- och sjukvård om minst 20 poäng, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 
65710 Hälso- och sjukvårdslinjen inriktning mot operationssjukvård, eftergymnasial mindre än 3 år 
65711 Oftalmologassistentlinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
65713 Hälso- och sjukvårdslinjen inriktning mot diagnostisk radiologi, eftergymnasial mindre än 3 år 
65714 Hälso- och sjukvårdslinjen inriktning mot onkologi Medicinska assistentlinjen - gren för radioterapi 
65715 Ortoptistutbildning, påbyggnad till oftalmologutbildningen, eftergymnasial mindre än 3 år 
65718 Medicinsk assistentutbildning samt utbildning för operations- och ögonsjukvård, annan, eftergymnasia 
65719 Medicinsk assistentutbildning samt utbildning för operations- och ögonsjukvård, ospecificerad, efter 
65720 Hörselvårdslinjen, hörselvårdsassistenutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65730 Laboratorieassistentlinjen, gren för biokemiskt-medicinskt-kemiskt lab; Molekylärbiologi, eftergymna 
65731 Laboratorieassistentlinjen, gren för mikrobiologiskt lab, eftergymnasial mindre än 3 år 
65732 Laboratorieassistentlinjen, gren för kliniskt-kemiskt lab, eftergymnasial mindre än 3 år 
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65733 Laboratorieassistentlinjen, gren för kliniskt-fysiologiskt lab, eftergymnasial mindre än 3 år 
65734 Laboratorieassistentlinjen, gren för histopatologiskt lab eller gren för morfologisk cellbiologi, ef 
65735 Utbildning i klinisk cytologi, påbyggnadsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
65736 Laboratorieassistentlinjen, gren för medicinsk bioteknik, eftergymnasial mindre än 3 år 
65738 Laboratorieassistentutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65739 Laboratorieassistentutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65740 Operationsassistentutbildning, avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65741 Oftalmologassistentutbildning, avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65742 Dialysassistentutbildning + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65743 Röntgenassistentutbildning + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65744 Radioterapiassistentutbildning + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65745 Ortoptistutbildning + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65748 Medicinsk-teknisk assistentutbildning med avdelningssköterskekurs, annan, eftergymnasial mindre än 3 
65749 Medicinsk-teknisk assistentutbildning med avdelningssköterskekurs, ospecificerad, eftergymnasial min 
65750 Lab ass till allmän kemisk-biologiskt lab + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65751 Lab ass till mikrobiologiskt lab, eftergymnasial mindre än 3 år 
65752 Lab ass till kliniskt-kemiskt lab  + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65753 Lab ass till kliniskt-fysiologiskt lab + sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65754 Lab ass till histopatologiskt lab  + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65755 Cytologassistentutbildning + avd sköterskekurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
65758 Medicinsk laboratorieassistentutbildning med avdelningssköterskekurs, annan, eftergymnasial mindre ä 
65759 Medicinsk laboratorieassistentutbildning med avdelningssköterskekurs, ospecificerad, eftergymnasial 
65788 Utbildning för operationssjukvård, ögonsjukvård, diagnostik, radiologi, onkologi, annan, eftergymnas 
65799 Utbildning för operationssjukvård, ögonsjukvård, diagnostik, radiologi, onkologi, ospecificerad, eft 
65818 Ortopedteknisk utbildning och annan utbildning för vårdyrken, eftergymnasial mindre än 3 år 
65819 Ortopedteknisk utbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
65888 Ortopedteknisk och annan utbildning för vårdyrken, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
65999 Ospecificerad utbildning för vårdyrken, eftergymnasial mindre än 3 år 
66000 Läkarlinjen, Läkarexamen/Med lic ospecificerad 
66001 Läkarexamen/Med lic med fullgjord allmäntjänstgöring 
66002 Lic i medicinsk vetenskap 
66008 Annan läkarutbildning 
66009 Ospecificerad läkarutbildning 
66100 Läkarutbildning med specialistkompetens, invärtes sjukdomar (allmän internmedicin) 
66101 Läkarutbildning med specialistkompetens, endokrina sjukdomar (endokrinologi) 
66102 Läkarutbildning med specialistkompetens, hjärtsjukdomar (kardiologi) 
66103 Läkarutbildning med specialistkompetens, akuta infektionssjukdomar 
66104 Läkarutbildning med specialistkompetens, lungsjukdomar (pneumologi) 
66105 Läkarutbildning med specialistkompetens, matsmältningsorganens medicinska sjukdomar (gastroenterolog 
66106 Läkarutbildning med specialistkompetens, medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
66107 Läkarutbildning med specialistkompetens, reumatiska sjukdomar (reumatologi) 
66108 Läkarutbildning med specialistkompetens, invärtes sjukdomarannan 
66109 Läkarutbildning med specialistkompetens, invärtes sjukdomar, ospecificerad 
66110 Läkarutbildning med specialistkompetens, kirurgiska sjukdomar (allm kirurgi) 
66111 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnkirurgi 
66112 Läkarutbildning med specialistkompetens, handkirurgi 
66113 Läkarutbildning med specialistkompetens, neurokirurgi 
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66114 Läkarutbildning med specialistkompetens, ortopedisk kirurgi 
66115 Läkarutbildning med specialistkompetens, plastkirurgi 
66116 Läkarutbildning med specialistkompetens, thoraxkirurgi 
66117 Läkarutbildning med specialistkompetens, urologisk kirurgi 
66118 Läkarutbildning med specialistkompetens, kirurgiska sjukdomar, annan 
66119 Läkarutbildning med specialistkompetens, kirurgiska sjukdomar, ospecificerad 
66120 Läkarutbildning med specialistkompetens, blodgruppsserologi och transfusionslära 
66121 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk bakteriologi 
66122 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk fysiologi 
66123 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk kemi 
66124 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk neurofysiologi 
66125 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk patologi 
66126 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk virologi 
66127 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk immunologi 
66128 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk laboratorieverksamhet, annan 
66129 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk laboratorieverksamhet, ospecificerad 
66130 Läkarutbildning med specialistkompetens, kvinnosjukdomar och förlossningar (gynekologi och obsterik) 
66131 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk farmakologi 
66132 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk cytologi 
66133 Läkarutbildning med specialistkompetens, hematologi 
66134 Läkarutbildning med specialistkompetens, koagulationslaboratorium, 
66135 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk näringslära 
66136 Läkarutbildning med specialistkompetens, klinisk genetik 
66138 Läkarutbildning med specialistkompetens, kvinnosjukdomar och förlossningar, annan 
66139 Läkarutbildning med specialistkompetens, kvinnosjukdomar och förlossningar, ospecificerad 
66140 Läkarutbildning med specialistkompetens, psykiska sjukdomar (allmän psykiatri) 
66141 Läkarutbildning med specialistkompetens, barn- och ungdomspsykiatri 
66142 Läkarutbildning med specialistkompetens, rättspsykiatri 
66143 Läkarutbildning med specialistkompetens, nervsjukdomar (neurologi) 
66144 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnneurologi 
66148 Läkarutbildning med specialistkompetens, psykiska sjukdomar samt nervsjukdomar, annan 
66149 Läkarutbildning med specialistkompetens, psykiska sjukdomar samt nervsjukdomar, ospecificerad 
66150 Läkarutbildning med specialistkompetens, röntgendiagnostik 
66151 Läkarutbildning med specialistkompetens, tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
66152 Läkarutbildning med specialistkompetens, gynekologiska tumörsjukdomar, (gynekologisk onkologi) 
66153 Läkarutbildning med specialistkompetens, neuroradiologi 
66154 Läkarutbildning med specialistkompetens, pediatrisk röntgendiagnostik 
66158 Läkarutbildning med specialistkompetens, röntgendiagnostik samt onkologi, annan 
66159 Läkarutbildning med specialistkompetens, röntgendiagnostik samt onkologi, ospecificerad 
66160 Läkarutbildning med specialistkompetens, öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) 
66161 Läkarutbildning med specialistkompetens, hörselrubbningar (audiologi) 
66162 Läkarutbildning med specialistkompetens, röst- och talrubbningar (foniatri) 
66163 Läkarutbildning med specialistkompetens, ögonsjukdomar (oftalmologi) 
66168 Läkarutbildning med specialistkompetens, öron-, näs- och halssjukdomar samt ögonsjukdomar, annan 
66169 Läkarutbildning med specialistkompetens, öron-, näs- och halssjukdomar samt ögonsjukdomar, ospecific 
66170 Läkarutbildning med specialistkompetens, allmän medicin/allmän praktik 
66171 Läkarutbildning med specialistkompetens, långvårdsmedicin 
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66172 Läkarutbildning med specialistkompetens, medicinsk rehabilitering 
66173 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnaålderns invärtes sjukdomar (pediatrik) 
66174 Läkarutbildning med specialistkompetens, hudsjukdomar och Veneriska sjukdomar (dermatologi och vener 
66175 Läkarutbildning med specialistkompetens, anestesiologi 
66176 Läkarutbildning med specialistkompetens, yrkesmedicin 
66177 Läkarutbildning med specialistkompetens, socialmedicin 
66178 Läkarutbildning med specialistkompetens, allmän praktik, långvårdsmedicin, medicinsk rehabilitering, 
66179 Läkarutbildning med specialistkompetens, allmän praktik, långvårdsmedicin, medicinsk rehabilitering, 
66180 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnhabilitering 
66181 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnallergologi 
66182 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnkardiologi 
66183 Läkarutbildning med specialistkompetens, rättsmedicin 
66184 Läkarutbildning med specialistkompetens, internmedicinsk allergologi 
66188 Läkarutbildning med specialistkompetens, barnhabilitering, allergologi, rättsmedicin, annan 
66199 Läkarutbildning med specialistkompetens, ospecificerad 
66200 Tandläkarlinjen, tandläkarexamen, Odont. lic. 
66210 Tandläkarutbildning, tandreglering, 3 år eller längre 
66211 Tandläkarutbildning, tandsystemets kirurgiska sjukdomar, 3 år eller längre 
66212 Tandläkarutbildning, tandlossningssjukdomar, 3 år eller längre 
66213 Tandläkarutbildning, rotbehandling, 3 år eller längre 
66214 Tandläkarutbildning, barntandvård, 3 år eller längre 
66215 Tandläkarutbildning, oral protetik, 3 år eller längre 
66216 Tandläkarutbildning, odontologisk röntgendiagnostik, 3 år eller längre 
66218 Tandläkarutbildning med vidareutbildning, annan, 3 år eller längre 
66219 Tandläkarutbildning med vidareutbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
66288 Tandläkarutbildning, annan, 3 år eller längre 
66299 Tandläkarutbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
66300 Sjuksköterskeexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66308 Sjuksköterskeutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66309 Sjuksköterskeutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
66310 Barnmorskeexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66318 Barnmorskeutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66319 Barnmorskeutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
66320 Sjukgymnastexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66328 Sjukgymnastutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66329 Sjukgymnastutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
66330 Arbetsterapeutexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66338 Arbetsterapeututbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66339 Arbetsterapeututbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
66350 Optikerexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66400 Apotekarexamen, apotekarlinjen, farmaceutisk linje, 3 år eller längre 
66410 Farm mag utbildning, medicinsk linje, 3 år eller längre 
66488 Apotekarutbildning, annan, 3 år eller längre 
66499 Apotekarutbildning, ospecificerad, 3 år eller längre 
66500 Psykoterapiutbildning, Ericastiftelsens utbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
66509 Psykoterapiutbildning vid högskola, Påbyggnadslinje, steg 1 eller motsv. utbildning, 3 år eller läng 
66510 Psykoterapiutbildning vid högskola, Påbyggnadslinje, steg II eller motsv., 3 år eller längre 



 96 
66520 Psykoterapeutexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66588 Psykoterapiutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66599 Psykoterapiutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
66600 Logoped-examen/linjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
66601 Påbyggnadsutbildning i logopedi, eftergymnasial 3 år eller längre 
66610 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, öppen hälso- och sjukvård, eftergymnasial 3 år 
66611 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, anestesi- och/eller intensivsjukvård, eftergym 
66612 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, obstetrisk och gynekologiskvård, eftergymnasia 
66613 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, hälso- och sjukvård för barn och ungdom, efter 
66614 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, ortoptik, eftergymnasial 3 år eller längre 
66615 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, anestesi- och operationssjukvård, eftergymnasi 
66616 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, onkologisk omvårdnad, eftergymnasial 3 år elle 
66618 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66619 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längr 
66621 Påbyggnadsutbilding i arbetsterapi, eftergymnasial 3 år eller längre 
66622 Forskningsförberedande fördjupningskurs i arbetsterapi, eftergymnasial 3 år eller längre 
66624 Påbyggnadsutbildning i sjukgymnastik, eftergymnasial 3 år eller längre 
66625 Forskningsförberedande fördjupningskurs i sjukgymnastik, eftergymnasial 3 år eller längre 
66628 Rehabiliteringslinjens vidareutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
66629 Rehabiliteringslinjens vidareutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
66641 Påbyggnadslinje till laboratorieassistentlinjen; Molekylärbiologi och Bioteknik, eftergymnasial 3 år 
66688 Logopedutbildning, påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, rehabiliteringslinjen och l 
66699 Logopedutbildning, påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen, rehabiliteringslinjen och l 
66700 Veterinär-examen/linjen. Vet med lic, 3 år eller längre 
66788 Veterinärutbildning, annan, 3 år eller längre 
66799 Veterinärutbildning ospecificerad, 3 år eller längre 
66800 Kandidatexamen / fil kand-examen inom vård och omsorg, omvårdnad 
66801 Kandidatexamen / fil kand-examen inom vård och omsorg, rehablitering 
66802 Kandidatexamen / fil kand-examen inom vård och omsorg, social omsorg 
66808 Kandidatexamen / fil kand-examen inom vård och omsorg, annat fördjupningsämne 
66809 Kandidatexamen / fil kand-examen inom vård och omsorg, ospecificerat fördjupningsämne 
66810 Kandidatexamen / fil kand-examen inom farmaci 
66811 Kandidatexamen / fil kand-examen inom medicin 
66812 Kandidatexamen / fil kand-examen inom odontologi 
66813 Kandidatexamen / fil kand-examen inom veterinärmedicin 
66818 Kandidatexamen / fil kand-examen inom medicin, annat fördjupningsämne 
66819 Kandidatexamen / fil kand-examen inom medicin, ospecificerat fördjupningsämne 
66820 Magisterexamen / fil mag-examen inom vård och omsorg, omvårdnad 
66821 Magisterexamen / fil mag-examen inom vård och omsorg, rehabilitering 
66822 Magisterexamen / fil mag-examen inom vård och omsorg, social omsorg 
66828 Magisterexamen / fil mag-examen inom vård och omsorg, annat fördjupningsämne 
66829 Magisterexamen / fil mag-examen inom vård och omsorg, ospecificerat fördjupningsämne 
66830 Magisterexamen / fil mag-examen inom medicin, farmaci 
66831 Magisterexamen / fil mag-examen inom medicin, medicin 
66832 Magisterexamen / fil mag-examen inom medicin, odontologi 
66833 Magisterexamen / fil mag-examen inom medicin, veterinärmedicin 
66838 Magisterexamen / fil mag-examen inom medicin, annat fördjupningsämne 
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66839 Magisterexamen / fil mag-examen inom medicin, ospecificerat fördjupningsämne 
66860 Toxikologi, biologisk-medicinsk påbyggnadsutbildning, 3 år eller längre 
66871 Med kand med kliniska stadiets första del fullgjord 
66872 Odont kand med 9e terminens studier avklarade 
66873 Vet med kand med genomgången utbildning i klinisk diagnostik och propedeutisk medicin II 
66878 Äldre med, odont och vet med kand med viss vidareutbildning, annan 
66879 Äldre med, odont och vet med kand med viss vidareutbildning, ospecificerad 
66880 Ortopedteknisk linje, inriktning ortopedingenjör, eftergymnasial 3 år eller längre 
66888 Ortopedteknisk linje, annan inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
66899 Annan utbildning för vårdyrken, eftergymnasial 3 år eller längre 
66999 Ospecificerad utbildning för vårdyrken, eftergymnasial 3 år eller längre 
67010 Med doktorsgrad, anatomi 
67011 Med doktorsgrad, histologi 
67012 Med doktorsgrad, fysiologi 
67013 Med doktorsgrad, medicinsk fysik 
67014 Med doktorsgrad, medicinsk kemi 
67015 Med doktorsgrad, bakteriologi 
67016 Med doktorsgrad, cellforskning och genetik 
67017 Med doktorsgrad, farmakologi 
67020 Med doktorsgrad, patologi 
67021 Med doktorsgrad, medicin 
67022 Med doktorsgrad, kirurgi 
67023 Med doktorsgrad, obstetrik-gynekologi 
67024 Med doktorsgrad, neurologi 
67025 Med doktorsgrad, oftalmiatrik 
67026 Med doktorsgrad, öron- näsa- hals 
67027 Med doktorsgrad, psykiatri 
67030 Med doktorsgrad, miljömedicin 
67088 Med doktorsgrad, annat ämne 
67099 Med doktorsgrad, ospecificera ämne 
67100 Odont doktorsgrad, karieslära (carielogi) 
67110 Odont doktorsgrad, proteslära (protetik) 
67120 Odont doktorsgrad, dental röntgendiagnostik (odontologisk röntgendiagnostik) 
67130 Odont doktorsgrad, barntandvård (pedodonti) 
67140 Odont doktorsgrad, odontologisk ortopedi (ortodonti, tandreglering) 
67150 Odont doktorsgrad, tandhistopatologi (oralhistopatologi) 
67160 Odont doktorsgrad, endodonti (rotfyllningslära) 
67170 Odont doktorsgrad, odontologisk farmakologi 
67188 Odont doktorsgrad, annat ämne 
67199 Odont doktorsgrad, ospecificerat ämne 
67200 Farm lic, kemi och farmaceutisk kemi, oorganisk kemi 
67201 Farm lic, kemi och farmaceutisk kemi, organisk kemi 
67202 Farm lic, kemi och farmaceutisk kemi, analytisk farmaceutisk kemi 
67208 Farm lic, kemi och farmaceutisk kemi, annan 
67209 Farm lic, kemi och farmaceutisk kemi, ospecificerad 
67210 Farm lic, galenisk farmaci 
67220 Farm lic, farmakognosi 
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67230 Farm lic, farmakodynamik och toxikologi 
67240 Farm lic, farmaceutisk mikrobiologi 
67288 Farm lic, annat ämne 
67291 Farm lic, etappavgång 
67299 Farm lic utbildning, ospecificerat ämne 
67300 Farm doktorsgrad, kemi och farmaceutisk kemi, oorganisk kemi 
67301 Farm doktorsgrad, kemi och farmaceutisk kemi, organisk kemi 
67302 Farm doktorsgrad, kemi och farmaceutisk kemi, analytisk farmaceutisk kemi 
67303 Farm doktorsgrad, kemi och farmaceutisk kemi, biokemi 
67308 Farm doktorsgrad, kemi och farmaceutisk kemi, annan 
67309 Farm doktorsgrad, kemi och farmaceutisk kemi, ospecificerad 
67310 Farm doktorsgrad, galenisk farmaci 
67320 Farm doktorsgrad, farmakognosi 
67330 Farm doktorsgrad, farmakodynamik och toxikologi 
67340 Farm doktorsgrad, farmaceutisk mikrobiologi 
67388 Farm doktorsgrad, annat ämne 
67399 Farm doktorsgrad, ospecificerat ämne 
67400 Vet med doktorsgrad, anatomi och histologi 
67401 Vet med doktorsgrad, bakteriologi 
67402 Vet med doktorsgrad, farmakologi 
67403 Vet med doktorsgrad, fysiologi 
67404 Vet med doktorsgrad, medicinsk kemi 
67405 Vet med doktorsgrad, virologi 
67406 Vet med doktorsgrad, parasitologi 
67410 Vet med doktorsgrad, sjukdomsgenetik och husdjurshygien 
67411 Vet med doktorsgrad, livsmedelshygien 
67412 Vet med doktorsgrad, kirurgi 
67413 Vet med doktorsgrad, medicin för idisslare (medicin II) 
67414 Vet med doktorsgrad, medicin för icke idisslare (medicin I) 
67415 Vet med doktorsgrad, obsterik och gynekologi 
67416 Vet med doktorsgrad, klinisk kemi 
67417 Vet med doktorsgrad, klinisk radiologi 
67488 Vet med doktorsgrad, veterinärmedicinska forskarämnen, annan 
67499 Vet med doktorsgrad, veterinärmedicinska forskarämnen, ospecificerad 
67510 Med doktorsexamen, anatomi 
67511 Med doktorsexamen, histologi 
67512 Med doktorsexamen, fysiologi 
67513 Med doktorsexamen, medicinsk fysik 
67514 Med doktorsexamen, medicinsk kemi 
67515 Med doktorsexamen, klinisk bakteriologi 
67516 Med doktorsexamen, medicinsk cellforskning 
67520 Med doktorsexamen, patologi 
67521 Med doktorsexamen, medicin 
67522 Med doktorsexamen, kirurgi 
67523 Med doktorsexamen, obsterik-gynekologi 
67524 Med doktorsexamen, neurologi 
67525 Med doktorsexamen, oftalmologi 



 99 
67526 Med doktorsexamen, oto-rhino-laryngologi 
67527 Med doktorsexamen, psykiatri 
67530 Med doktorsexamen, alkoholforskning 
67531 Med doktorsexamen, anestesiologi 
67532 Med doktorsexamen, barn- och ungdomspsykiatri 
67533 Med doktorsexamen, dermatologi och venereologi 
67534 Med doktorsexamen, embryologi 
67535 Med doktorsexamen, geriatrik 
67536 Med doktorsexamen, hygien 
67537 Med doktorsexamen, infektionssjukdomar 
67540 Med doktorsexamen, klinisk fysiologi 
67541 Med doktorsexamen, klinisk kemi 
67542 Med doktorsexamen, klinisk näringslära 
67543 Med doktorsexamen, medicinsk genetik 
67544 Med doktorsexamen, medicinsk mikrobiologi 
67545 Med doktorsexamen, medicinsk rehabilitering 
67546 Med doktorsexamen, medicinsk symbiosforskning 
67547 Med doktorsexamen, medicinsk teknik 
67550 Med doktorsexamen, ortopedisk kirurgi 
67551 Med doktorsexamen, pediatrik 
67552 Med doktorsexamen, radiobiologi 
67553 Med doktorsexamen, radiofysik 
67554 Med doktorsexamen, radioterapi 
67555 Med doktorsexamen, rättsmedicin 
67556 Med doktorsexamen, röntgendiagnostik 
67557 Med doktorsexamen, socialmedicin 
67560 Med doktorsexamen, tumörbiologi 
67561 Med doktorsexamen, farmakologi 
67562 Med doktorsexamen, parasitologi 
67563 Med doktorsexamen, virologi 
67564 Med doktorsexamen, mikrobiologi 
67565 Med doktorsexamen, immunologi 
67566 Med doktorsexamen, miljömedicin 
67588 Med doktorsexamen, annat ämne 
67591 Med lic, etappavgång 
67599 Med doktorsexamen, ospecificerat ämne 
67600 Odont doktorsexamen, carielogi 
67601 Odont doktorsexamen, anatomi 
67602 Odont doktorsexamen, histologi 
67603 Odont doktorsexamen, fysiologi 
67604 Odont doktorsexamen, klinisk bettfysiologi 
67605 Odont doktorsexamen, kemi 
67606 Odont doktorsexamen, oral kirurgi 
67607 Odont doktorsexamen, oral mikrobiologi 
67610 Odont doktorsexamen, protetik 
67611 Odont doktorsexamen, parodontologi 
67612 Odont doktorsexamen, odont teknologi 
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67620 Odont doktorsexamen, oral diagnostik 
67630 Odont doktorsexamen, pedodonti 
67640 Odont doktorsexamen, ortodonti 
67650 Odont doktorsexamen, oral histopatologi 
67660 Odont doktorsexamen, endodonti 
67670 Odont doktorsexamen, farmakologi 
67688 Odont doktorsexamen, annat ämne 
67691 Odont lic, etappavgång 
67699 Odont doktorsexamen, ospecificerat ämne 
67700 Farm doktorsexamen, oorganisk och fysikalisk kemi 
67701 Farm doktorsexamen, organisk kemi 
67702 Farm doktorsexamen, analytisk farmaceutisk kemi 
67703 Farm doktorsexamen, biokemi 
67708 Farm doktorsexamen, andra kemiämnen 
67709 Farm doktorsexamen, ospecificerade kemiämnen 
67710 Farm doktorsexamen, galenisk farmaci 
67720 Farm doktorsexamen, farmakognosi 
67730 Farm doktorsexamen, toxikologi 
67740 Farm doktorsexamen, mikrobiologi 
67750 Farm doktorsexamen, farmakologi 
67788 Farm doktorsexamen, annat ämne 
67799 Farm doktorsexamen, ospecificerat ämne 
67800 Vet med doktorsexamen, anatomi och histologi 
67801 Vet med doktorsexamen, bakteriologi 
67802 Vet med doktorsexamen, farmakologi 
67803 Vet med doktorsexamen, fysiologi 
67804 Vet med doktorsexamen, medicinsk kemi 
67805 Vet med doktorsexamen, virologi 
67806 Vet med doktorsexamen, parasitologi 
67810 Vet med doktorsexamen, sjukdomsgenetik och husdjurshygien 
67811 Vet med doktorsexamen, livsmedelshygien 
67812 Vet med doktorsexamen, kirurgi 
67813 Vet med doktorsexamen, medicin för idisslare (medicin II) 
67814 Vet med doktorsexamen, medicin för icke idisslare (medicin I) 
67815 Vet med doktorsexamen, obstetrik och gynekologi 
67816 Vet med doktorsexamen, klinisk kemi 
67817 Vet med doktorsexamen, klinisk radiologi 
67820 Vet med doktorsexamen, patologi 
67821 Vet med doktorsexamen, epizootologi 
67822 Vet med doktorsexamen, radiobiologi 
67888 Vet med doktorsexamen, annan 
67891 Vet med lic, etappavgång 
67899 Vet med doktorsexamen, ospecificerad 
67999 Annan och ospecificerad forskarutbildning för vårdyrken 
69999 Ospecificerad utbildning för vårdyrken 
73100 Grundläggande utbildning för lanbruk, gymnasial högst 2-årig 
73110 Specialiserad utbildning för lantbruk, växtodling, gymnasial högst 2-årig 
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73111 Specialiserad utbildning för lantbruk, husdjursskötsel, gymnasial högst 2-årig 
73112 Specialiserad utbildning för lantbruk, seminbiträdesutbildning (seminör), gymnasial högst 2-årig 
73113 Specialiserad utbildning för lantbruk, maskinskötsel, gymnasial högst 2-årig 
73114 Specialiserad utbildning för lantbruk, företagsekonomi, gymnasial högst 2-årig 
73115 Specialiserad utbildning för lantbruk, byggnadslära inom jordbruk, gymnasial högst 2-årig 
73118 Specialiserad utbildning för lantbruk, annan, gymnasial högst 2-årig 
73119 Specialiserad utbildning för lantbruk, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
73129 2-årig jordbrukslinje i gymnasieskolan (Jo) 
73188 Utbildning för lantbruk vid gymnasieskolan/KOMVUX/AMU eller annan motsv., högst 2-årig 
73199 Utbildning för lantbruk vid gymnasieskolan/KOMVUX/AMU eller ospecificerad motsv., högst 2-årig 
73200 Grundläggande utbildning för trädgård, gymnasial högst 2-årig 
73210 Specialinriktad utbildning för trädgård, maskinskötsel och automatik, gymnasial högst 2-årig 
73218 Specialinriktad utbildning för trädgård, annan, gymnasial högst 2-årig 
73219 Specialinriktad utbildning för trädgård, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
73220 2-årig trädgårdskurs vid gymnasieskola 
73230 2-årig trädgårdslinje (Td), gymnasial 
73288 Utbildning för trädgård vid gymnasieskolan, KOMVUX/AMU, annan, högst 2-årig 
73299 Utbildning för trädgård vid gymnasieskolan, KOMVUX/AMU, ospecificerad, högst 2-årig 
73300 Grundläggande skogsbruksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73310 Specialiserad utbildning för skogsbruk, företagarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73311 Specialiserad utbildning för skogsbruk, maskinförarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73312 Specialiserad utbildning för skogsbruk, förmansutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73318 Specialiserad utbildning för skogsbruk, annan, gymnasial högst 2-årig 
73319 Specialiserad utbildning för skogsbruk, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
73329 2-årig skogsbrukslinje i gymnasieskola (Sb) 
73388 Utbildning för skogsbruk vid gymnasieskola/KOMVUX/AMU, annan, högst 2-årig 
73399 Utbildning för skogsbruk vid gymnasieskola/KOMVUX/AMU, ospecificerad, högst 2-årig 
73400 Grundläggande jaktvårdsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73410 Djurvårdsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73411 Djurvårdsutbildning, hovslagarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73418 Djurvårdsutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
73419 Djurvårdsutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
73499 Jakt- och djurvårdsutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
73500 Fiskareutbildning, gymnasial högst 2-årig 
73501 Vattenbruk, fiskodling med vattenvård (Sp), gymnasial högst 2-årig 
73502 Vattenbruk, fisk- och mussel eller kräftodling, Sp, gymnasial högst 2-årig 
73599 Utbildning i fiske och fiskodling, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
73888 Annan utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, gymnasial högst 2-årig 
73999 Ospecificerad utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, gymnasial högst 2-årig 
74100 Arbets- och driftsledareutbildning, gymnasial längre än 2 år 
74110 Ladugårdsförmansutbildning, gymnasial längre än 2 år 
74111 Lantbruksförmansutbildning, svinskötsel, gymnasial längre än 2 år 
74112 Lantbruksförmansutbildning, stallchefsutbildning (Pu), gymnasial längre än 2 år 
74113 Lantbruksförmansutbildning, maskinskötsel (Pu), gymnasial längre än 2 år 
74120 Husdjursteknisk kurs, gymnasial längre än 2 år 
74130 Seminassistentutbildning (husdjursassistent), gymnasial längre än 2 år 
74188 Lantbruksutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 



 102 
74199 Lantbruksutbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
74200 Trädgårdsutbildning, anläggningslinje, gymnasial längre än 2 år 
74210 Trädgårdsutbildning, odlingslinje, allmän gren, gymnasial längre än 2 år 
74211 Trädgårdsutbildning, odlingslinje, växthusgren, gymnasial längre än 2 år 
74212 Trädgårdsutbildning, odlingslinje, plantskolegren, gymnasial längre än 2 år 
74213 Trädgårdsutbildning, odlingslinje, fruktodlingsgren, gymnasial längre än 2 år 
74218 Trädgårdsutbildning, odlingslinje, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
74219 Trädgårdsutbildning, odlingslinje, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
74288 Trädgårdsutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
74299 Trädgårdsutbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
74312 Skogsbruksutbildning, förmansutbildning, gymnasial längre än 2 år 
74314 Skogsbruksinriktad kompletteringskurs Pu, gymnasial längre än 2 år 
74320 Skogsbruksutbildning, torv och och andra biobränslen, HS, gymnasial längre än 2 år 
74388 Skogsbruksutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
74399 Skogsbruksutbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
74400 Högre jaktvårdsutbildning (jaktvårdskonsulent), gymnasial längre än 2 år 
74488 Jaktvårdsutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
74510 Vattenbruk, fiskodling med vattenvård, Pu, gymnasial längre än 2 år 
74600 Naturbrukslinjen, gren jordbruk med skogsbruk, gymnasial 3-årig 
74601 Naturbrukslinjen, gren skogsbruk, gymnasial 3-årig 
74602 Naturbrukslinjen, gren trädgård, gymnasial 3-årig 
74603 Naturbrukslinjen, gren fiske och vattenbruk, gymnasial 3-årig 
74604 Naturbrukslinjen, gren djurvård, gymnasial 3-årig 
74605 Naturbrukslinjen, gren hästhållning, gymnasial 3-årig 
74608 Naturbrukslinjen, annan gren, gymnasial 3-årig 
74609 Naturbrukslinjen, ospecificerad gren, gymnasial 3-årig 
74610 Naturbruksprogrammet, gymnasial längre än 2 år 
74618 Naturbruksprogrammet, annan motsv., gymnasial längre än 2 år 
74619 Naturbruksprogrammet, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
74888 Annan utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, gymnasial längre än 2 år 
74999 Ospecificerad utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, gymnasial längre än 2 år 
75100 Lantmästarexamen/linjen och motsv. tidigare utbildning vid Alnarpsinstitutet, eftergymnasial mindre 
75188 Lantmästarutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
75200 Trädgårdsteknikerutbildning, odlingsgren, eftergymnasial mindre än 3 år 
75210 Trädgårdsteknikerutbildning, markbyggnad, eftergymnasial mindre än 3 år 
75220 Trädgårdsingenjörsexamen, eftergymnasial mindre än 3 år 
75230 Landskapsingenjörsexamen, eftergymnasial mindre än 3 år 
75288 Trädgårdsteknikerutbildning, trädgårds- och landskapsingenjörer, annan, eftergymnasial mindre än 3 å 
75299 Trädgårdsteknisk utbildning, trädgårds- och landskapsingenjörer, ospecificerad, eftergymnasial mindr 
75300 Skogsmästarlinjen och motsv. tidigare utbildning vid Statens skogsmästarskola i Skinnskatteberg, eft 
75388 Skogsmästarutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
75400 Skogstekniker-examen/linjen och motsv., eftergymnasial mindre än 3 år 
75488 Skogsteknikerutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
75499 Skogsteknikerutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
75500 Fiskevårdslinjen och motsv., eftergymnasial mindre än 3 år 
75588 Fiskevårdsutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
75600 Högskoleexamen inom området lantskogsbruk, mindre än 3 år 



 103 
75633 Kurser inom lantbruk, trädgård skogsbruk och fiske vid universitet eller högskola om minst 20 poäng 
75888 Annan utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, eftergymnasial mindre än 3 år 
75999 Ospecificerad utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, eftergymnasial mindre än 3 år 
76100 Agronomutbildning, jordbruksinriktad, mark- och växtinriktad 
76110 Agronomutbildning, husdjursinriktad 
76120 Agronomutbildning, ekonomiinriktad 
76130 Agronomutbildning, teknikinriktad 
76188 Agronomutbildning, annan inriktning 
76199 Agronomutbildning, ospecificerad inriktning 
76200 Landskapsarkitekt-examen/linjen, eftergymnasial 3 år eller längre 
76211 Hortonom-examen/linjen, odlingsinriktad, eftergymnasial 3 år eller längre 
76212 Hortonom-examen/linjen, ekonomiinriktad, eftergymnasial 3 år eller längre 
76218 Hortonom-examen/linjen, annan inriktning, eftergymnasial 3 år eller längre 
76219 Hortonomutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
76288 Hortonomutbildning inkl. landskapsarkitektutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
76299 Hortonomutbildning inkl. landskapsarkitektutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längr 
76300 Jägmästarexamen, och motsv. forstmästarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
76388 Jägmästarutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
76400 Skogsmästarexamen och kandidatexamen med huvudämne inom lant- och skogsbruk , eftergymnasial 3 år el 
76410 Magisterexamen med huvudämne inom lant- och skogsbruk, eftergymnasial 3 år eller längre 
76888 Annan utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, eftergymnasial 3 år eller längre 
76999 Ospecificerad utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, eftergymnasial 3 år eller läng 
77100 Agr lic, växtodling 
77110 Agr lic, växtnäringslära 
77120 Agr lic, växtpatologi 
77130 Agr lic, lantbrukets företagsekonomi 
77140 Agr lic, husdjursförädling 
77150 Agr lic, husdjurens utfodring och vård 
77160 Agr lic, husdjurens näringsfysiologi 
77170 Agr lic, lantbrukets arbetsmetodik och teknik 
77188 Agr lic utbildning, annat ämne 
77191 Agr lic, etappavgång 
77199 Agr lic utbildning, ospecificerat ämne 
77200 Agr doktorsgrad, växtodling 
77210 Agr doktorsgrad, växtnäringslära 
77220 Agr doktorsgrad, växtpatologi 
77230 Agr doktorsgrad, lantbrukets företagsekonomi 
77240 Agr doktorsgrad, husdjursförädling 
77250 Agr doktorsgrad, husdjurens utfodring och vård 
77260 Agr doktorsgrad, husdjurens näringsfysiologi 
77270 Agr doktorsgrad, lantbrukets arbetsmetodik och teknik 
77288 Agr doktorsgrad, annat ämne 
77299 Agr doktorsgrad, ospecificerat ämne 
77300 Skog lic, skogsteknik 
77310 Skog lic, marklära 
77320 Skog lic, skogsbotanik 
77330 Skog lic, skogsproduktion 



 104 
77340 Skog lic, skogsuppskattning 
77350 Skog lic, virkeslära 
77360 Skog lic, skogsgenetik 
77370 Skog lic, skogsekonomi 
77388 Skog lic utbildning, annat ämne 
77391 Skog lic, etappavgång 
77399 Skog lic utbildning, ospecificerat ämne 
77400 Skog doktorsgrad, skogsteknik 
77410 Skog doktorsgrad, marklära 
77420 Skog doktorsgrad, skogsbotanik 
77430 Skog doktorsgrad, skogsproduktion 
77440 Skog doktorsgrad, skogsuppskattning 
77450 Skog doktorsgrad, virkeslära 
77460 Skog doktorsgrad, skogsgenetik 
77470 Skog doktorsgrad, skogsekonomi 
77488 Skog doktorsgrad, annat ämne 
77499 Skog doktorsgrad, ospecificerat ämne 
77500 Agr doktorsexamen, växtodling 
77510 Agr doktorsexamen, växtnäringslära 
77520 Agr doktorsexamen, växtpatologi 
77530 Agr doktorsexamen, lantbrukets företagsekonomi 
77540 Agr doktorsexamen, husdjursförädling 
77550 Agr doktorsexamen, husdjurens utfodring och vård 
77560 Agr doktorsexamen, husdjurens näringsfysiologi 
77570 Agr doktorsexamen, lantbrukets arbetsmetodik och teknik 
77588 Agr doktorsexamen, annat ämne 
77599 Agr doktorsexamen, ospecificerat ämne 
77600 Skog doktorsexamen, skogsteknik 
77610 Skog doktorsexamen, marklära 
77611 Skog doktorsexamen, ekologi och miljövård 
77620 Skog doktorsexamen, skogsbotanik 
77630 Skog doktorsexamen, skogsproduktion 
77640 Skog doktorsexamen, skogsuppskattning 
77650 Skog doktorsexamen, virkeslära 
77660 Skog doktorsexamen, skogsgenetik 
77670 Skog doktorsexamen, skogsekonomi 
77688 Skog doktorsexamen, annat ämne 
77699 Skog doktorsexamen, ospecificerat ämne 
77888 Annan forskarutbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
77999 Ospecificerad forskarutbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
79999 Ospecificerad utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
83000 Brandförsvarsutbildning, brandmannaklass, gymnasial högst 2-årig 
83010 Brandförsvarsutbildning, brandförmansklass, gymnasial högst 2-årig 
83011 Brandförsvarsutbildning, brandbefälskurs A, gymnasial högst 2-årig 
83099 Brandförsvarsutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83100 Skorstensfejarutbildning, gesällklass, gymnasial högst 2-årig 
83110 Skorstensfejarutbildning, mästarklass, gymnasial högst 2-årig 
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83188 Skorstensfejarutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
83199 Skorstensfejarutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83200 Utbildning av vårdare/tillsynspersonal vid anstalter, gymnasial högst 2-årig 
83210 Väktarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83230 Tullbevakningsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83240 Utbildning till trafikvakt, gymnasial högst 2-årigt 
83288 Tillsynspersonal, väktar- och tullbevakningsutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
83299 Tillsynspersonal, väktar- och tullbevakningsutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83300 Hemteknisk utbildning exkl. lanthushållsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83310 Lanthushållsutbildning, allmän kurs, gymnasial högst 2-årig 
83311 Lanthushållsutbildning, allmän kurs och specialiserad utbildning, gymnasial högst 2-årig 
83318 Lanthushållsutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
83319 Lanthushållsutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83388 Konsumtionsutbildning, annan, gymnasial högst 2-årig 
83399 Konsumtionsutbildning, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83400 Kurser för personal i storhushåll med inriktning på t.ex. barer, lunchrum, pensionat och internat. K 
83401 Kurser för personal i storhushåll med inriktning på sjukhuskök, vårdinstitutioner, militära inrättni 
83402 Kurser för personal i storhushåll med inriktning på skolmåltidsverksamhet, gymnasial högst 2-årig 
83403 Utbildning av kökspersonal för restauranger, gymnasial högst 2-årig 
83404 Utbildning av kallskänkor, gymnasial högst 2-årig 
83405 Storhushållsteknisk yrkeskurs, gymnasial högst 2-årig 
83406 Yrkeskurs för kokerskor och kockar vid storhushåll, gymnasial högst 2-årig 
83408 Kurser för personal i storhushåll, annan, gymnasial högst 2-årig 
83409 Kurser för personal i storhushåll, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83410 2-årig konsumtionslinje, kost- och näringsinriktad gren (Ko Nä), gymnasial 
83488 Utbildning för storhushåll, annan, gymnasial högst 2-årig 
83499 Utbildning för storhushåll, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83500 Utbildning av serveringspersonal, gymnasial högst 2-årig 
83510 Husfruutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83520 Servicepersonal inom turistnäringen, AMU, gymnasial högst 2-årig 
83588 Utbildning för hotel och restaurang, annan, gymnasial högst 2-årig 
83599 Utbildning för hotel och restaurang, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83600 Badmästarutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83610 Damfrisörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83611 Herrfrisörsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83612 Kosmetologutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83618 Utbildning för skönhetsvård, annan, gymnasial högst 2-årig 
83619 Utbildning för skönhetsvård, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83688 Utbildning för hygien och skönhetsvård, annan, gymnasial högst 2-årig 
83699 Utbildning för hygien och skönhetsvård, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83700 Utbildning för tvättpersonal (inkl. kemtvätt), gymnasial högst 2-årig 
83701 Tvättmästarutbildning/tvättvärdinneutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83708 Utbildning för klädvård, annan, gymnasial högst 2-årig 
83709 Utbildning för klädvård, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
83710 Lokalvårdsutbildning, gymnasial högst 2-årig 
83788 Utbildning för klädvårds-, lokalvårds- och skovårdspersonal, annan, gymnasial högst 2-årig 
83799 Utbildning för klädvårds-, lokalvårds- och skovårdspersonal, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
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83888 Annan utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, gymnasial 
83999 Ospecificerad utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, gy 
84000 Brandförsvarsutbildning jämte yrkesutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84001 Brandmansutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84002 Brandförmansutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84010 Brandmästarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84011 Brandmästarutbildning med vidareutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84020 Skorstensfejarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84021 Teknikerutbildning inom sotningsväsendet, gymnasial längre än 2 år 
84022 Ingenjörsutbildning inom sotningsväsendet, gymnasial längre än 2 år 
84028 Utbildning inom sotningsväsendet, annan, gymnasial längre än 2 år 
84029 Utbildning inom sotningsväsendet, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84088 Brandförsvars- och skorstensfejarutbildning, brandmästarutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
84099 Brandförsvars- och skorstensfejarutbildning, brandmästarutbildning, ospecificerad, gymnasial längre 
84200 Tullmästarkurs, kusttullmästarkurs, gränstullmästarkurs, gymnasial längre än 2 år 
84210 Tullkontoristutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84220 Tullkameral kurs, assistentkurs för kontorspersonal, gymnasial längre än 2 år 
84230 Bevakningskurs, kustbevakningskurs, bevakningsledarkurs, gymnasial längre än 2 år 
84288 Tulltjänstemannautbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
84299 Tulltjänstemannautbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84300 Plutonsofficersutbildning, armén, gymnasial längre än 2 år 
84301 Plutonsofficersutbildning, marinen: flottan, gymnasial längre än 2 år 
84302 Plutonsofficersutbildning, marinen: kustartilleriet, gymnasial längre än 2 år 
84303 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet, gymnasial längre än 2 år 
84308 Plutonsofficersutbildning, trupptjänst, annan, gymnasial längre än 2 år 
84309 Plutonsofficersutbildning, trupptjänst, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84310 Plutonsofficersutbildning, armén: arméflygförarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84311 Plutonsofficersutbildning, marinen: helikopterförarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84312 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet: fältflygarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84313 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet: flygnavigatörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84318 Plutonsofficersutbildning, flygtjänst, annan, gymnasial längre än 2 år 
84319 Plutonsofficersutbildning, flygtjänst, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84330 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet: sambandsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84331 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet: striutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84332 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet: flottiljpolisutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84338 Plutonsofficersutbildning, övrig utbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
84339 Plutonsofficersutbildning, övrig utbildning, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84388 Plutonsofficersutbildning (ej spec teknisk), annan, gymnasial längre än 2 år 
84399 Plutonsofficersutbildning (ej spec teknisk), ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84400 Plutonsofficersutbildning, arméteknikerutbildning: tele, gymnasial längre än 2 år 
84401 Plutonsofficersutbildning, arméteknikerutbildning: vapen, gymnasial längre än 2 år 
84402 Plutonsofficersutbildning, arméteknikerutbildning: fordon, gymnasial längre än 2 år 
84408 Plutonsofficersutbildning, armén, annan, gymnasial längre än 2 år 
84409 Plutonsofficersutbildning, armén, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84411 Plutonsofficersutbildning, flottan: teknisk tjänst, gymnasial längre än 2 år 
84415 Plutonsofficersutbildning, kustartilleriet: teknisk tjänst, gymnasial längre än 2 år 
84418 Plutonsofficersutbildning, marinen, annan, gymnasial längre än 2 år 
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84419 Plutonsofficersutbildning, marinen, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84420 Plutonsofficersutbildning, flygteknikerutbildning: flygplan/vapen, gymnasial längre än 2 år 
84421 Plutonsofficersutbildning, flygteknikerutbildning: el, gymnasial längre än 2 år 
84422 Påbyggnadskurs för flygtekniker: flygplan/vapen, gymnasial längre än 2 år 
84423 Påbyggnadskurs för flygtekniker: el, gymnasial längre än 2 år 
84428 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet, annan, gymnasial längre än 2 år 
84429 Plutonsofficersutbildning, flygvapnet, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84488 Plutonsofficersutbildning (teknisk), annan, gymnasial längre än 2 år 
84499 Plutonsofficersutbildning (teknisk), ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84500 Kökschefsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84501 Kallskänkschefsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84503 Internatföreståndarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84508 Utbildning av föreståndare inom storhushåll, annan, gymnasial längre än 2 år 
84509 Utbildning av föreståndare inom storhushåll, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84510 Hovmästarutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84511 Hotellreceptionister (Pu), gymnasial längre än 2 år 
84512 Husfruar, hotell och restaurangbranschen, Pu, gymnasial längre än 2 år 
84518 Föreståndarutbildning för hotell och restaurang, annan, gymnasial längre än 2 år 
84520 Utbildning i hälso- och specialkost HS, gymnasial längre än 2 år 
84521 Utbildning i kost, hälsa och hushåll 10 + 10 veckor, gymnasial längre än 2 år 
84523 Utbildning i storhushållsteknisk 1 år (Pu), gymnasial längre än 2 år 
84528 Utbildning i kost och näringsekonomi, annan, gymnasial längre än 2 år 
84530 Restauranglinjen, gren restaurang, gymnasial 3-årig 
84531 Restauranglinjen, gren servering, gymnasial 3-årig 
84532 Restauranglinjen, gren storhushåll, gymnasial 3-årig 
84533 Restauranglinjen, gren sjöintendentur, gymnasial 3-årig 
84538 Restauranglinjen, annan gren, gymnasial 3-årig 
84539 Restauranglinjen, ospecificerad gren, gymnasial 3-årig 
84540 Hotell- och restaurangprogrammet, gren hotell, gymnasial längre än 2 år 
84541 Hotell- och restaurangprogrammet, gren restaurang, gymnasial längre än 2 år 
84542 Hotell- och restaurangprogrammet, gren storhushåll, gymnasial längre än 2 år 
84548 Hotell- och restaurangprogrammet, annan gren, gymnasial längre än 2 år 
84549 Hotell- och restaurangprogrammet, ospecificerad gren, gymnasial längre än 2 år 
84588 Utbildning av föreståndare, personal inom storhushåll, hotell och restaurang, annan, gymnasial längr 
84599 Utbildning av föreståndare, personal inom storhushåll, hotell och restaurang, ospecificerad, gymnasi 
84610 Hushållsteknikerutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84688 Hushållsteknikerutbildning, annan, gymnasial längre än 2 år 
84710 Herrfrisörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84711 Damfrisörsutbildning, gymnasial längre än 2 år 
84712 3-årig frisörteknisk linje, dam och herr, kombinerad 
84713 Hudterapeututbildning, gymnasial längre än 2 år 
84718 Utbildning för skönhetsvård, annan, gymnasial längre än 2 år 
84719 Utbildning för skönhetsvård, ospecificerad, gymnasial längre än 2 år 
84888 Annan utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, gymnasial 
84999 Ospecificerad utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, gy 
85000 Brandingenjörsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85100 Arbetsledarutbildning för polis och kriminalinspektörer omfattande polisinspektörskurs II, eftergymn 
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85102 Kriminal- och polisinspektörsutbildning, genomgången polisinspektörskurs I, eftergymnasial mindre än 
85103 Utbildning för utredare av förmögenhets- och skattebrott, eftergymnasial mindre än 3 år 
85104 Utbildning av kriminaltekniker, eftergymnasial mindre än 3 år 
85108 Kriminal- och polisinspektörsutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85109 Kriminal- och polisinspektörsutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85110 Utbildning för polis- och kriminalkommisarier, eftergymnasial mindre än 3 år 
85118 Kriminal- och poliskommissarieutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85119 Kriminal- och poliskommissarieutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85120 Reguljär vidareutbildning av polismän, eftergymnasial mindre än 3 år 
85128 Arbetsledarutbildning för avdelningschefer, rotelchefer, vakthavande befäl, annan, eftergymnasial mi 
85129 Arbetsledarutbildning för avdelningschefer, rotelchefer, vakthavande befäl, ospecificerade, eftergym 
85160 Grundutbildning vid polishögskolan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85161 Polisutbildning, assistentkurs, eftergymnasial mindre än 3 år 
85162 Polisutbildning för förordnande att utföra flygande inspektion, eftergymnasial mindre än 3 år 
85163 Polisutbildning, hundförarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85164 Polisutbildning, helikopterförarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85165 Polisutbildning, ridutbildning, instruktörsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85168 Utbildning inom polisen, annan inriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85169 Utbildning inom polisen, ospecificerad inriktning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85188 Polisutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85199 Polisutbildning, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85200 Tulltaxerar/-tullkammarskrivarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85288 Tulltaxerar/-tullkammarskrivarutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85300 Kompaniofficersutbildning, armén, eftergymnasial mindre än 3 år 
85301 Kompaniofficersutbildning, marinen: flottan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85302 Kompaniofficersutbildning, marinen: kustartelleriet, eftergymnasial mindre än 3 år 
85303 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet, eftergymnasial mindre än 3 år 
85308 Kompaniofficersutbildning, trupptjänst, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85309 Kompaniofficersutbildning, trupptjänst, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85310 Kompaniofficersutbildning, arméflygförarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85311 Kompaniofficersutbildning, marinen: helikopterförarutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85312 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet: flygförare, eftergymnasial mindre än 3 år 
85313 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet: flygnavigatör (motsv.), eftergymnasial mindre än 3 år 
85318 Kompaniofficersutbildning, flygtjänst, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85319 Kompaniofficersutbildning, flygtjänst, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85330 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet: sambandsutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85331 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet: stri- och luftbevakningsutbildning, eftergymnasial mindre än 
85332 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet: flottiljpolisutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85338 Kompaniofficersutbildning, övrig, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85339 Kompaniofficersutbildning, övrig, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85388 Kompaniofficersutbildning (ej spec tekniskt), annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85399 Kompaniofficersutbildning (ej spec tekniskt), ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85400 Kompaniofficersutbildning, verkmästarutbildning: tele, eftergymnasial mindre än 3 år 
85401 Kompaniofficersutbildning, verkmästarutbildning: vapen, eftergymnasial mindre än 3 år 
85402 Kompaniofficersutbildning, verkmästarutbildning: motor, eftergymnasial mindre än 3 år 
85408 Kompaniofficersutbildning, armén, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85409 Kompaniofficersutbildning, armén, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 



 109 
85411 Kompaniofficersutbildning, flottan: teknisk tjänst, eftergymnasial mindre än 3 år 
85415 Kompaniofficersutbildning, kustartelleriet: teknisk tjänst, eftergymnasial mindre än 3 år 
85418 Kompaniofficersutbildning, marinen, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85419 Kompaniofficersutbildning, marinen, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85420 Kompaniofficersutbildning, flygverkmästarutbildning: flygplan/vapen, eftergymnasial mindre än 3 år 
85421 Kompaniofficersutbildning, flygverkmästarutbildning: el, eftergymnasial mindre än 3 år 
85428 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85429 Kompaniofficersutbildning, flygvapnet, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85488 Kompaniofficersutbildning (teknisk), annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85499 Kompaniofficersutbildning (teknisk), ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85510 Officershögskola vid armén (OHS), eftergymnasial mindre än 3 år 
85511 Officershögskola vid armén med teknisk inriktning (OHS), eftergymnasial mindre än 3 år 
85512 Officershögskola vid flottan (OHS), eftergymnasial mindre än 3 år 
85513 Officershögskola vid kustartelleriet (OHS), eftergymnasial mindre än 3 år 
85514 Officershögskola vid flygvapnet, mindre än 3 år 
85515 Yrkesofficersutbildning i flygtjänst, eftergymnasial mindre än 3 år 
85519 Utbildning vid officershögskola (OHS), ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85599 Utbildning av yrkesofficerer, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85600 Vidareutbildning för kompaniofficerare, kameralutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
85610 Vidareutbildning för kompaniofficerare, intendentutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år. 
85640 Vidareutbildning för kompaniofficerare, fortifikationsutbildning för kompaniofficerare, eftergymnasi 
85650 Högre kompaniofficersutbildning, marinen, eftergymnasial mindre än 3 år 
85651 Högre kompaniofficersutbildning, kustartelleriet, eftergymnasial mindre än 3 år 
85660 Obligatorisk vidareutbildning för kompaniofficerare, armén, eftergymnasial mindre än 3 år 
85661 Obligatorisk vapenkompaniofficersskola, marinen: flottan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85662 Obligatorisk vapenslagsskola för kompaniofficerare, marinen: kustartilleriet, eftergymnasial mindre 
85688 Vidareutbildning för kompaniofficerare, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85699 Vidareutbildning för kompaniofficerare, ospecificerad, eftergymnasial mindre än 3 år 
85710 Linjen för kost- och näringsekonomi, administrativ gren (ekonomiföreståndare, internatföreståndare), 
85711 Linjen för kost- och näringsekonomi, terapeutisk gren (dietist), eftergymnasial mindre än 3 år 
85718 Linjen för kost- och näringsekonomi, annan gren, eftergymnasial mindre än 3 år 
85719 Linjen för kost- och näringsekonomi, ospecificerad gren, eftergymnasial mindre än 3 år 
85720 Storhushåll- och restauranglinjen, eftergymnasial mindre än 3 år 
85738 Hotell- och restaurangutbildning, annan, eftergymnasial mindre än 3 år 
85788 Utbildning i kost- och näringsekonomi samt utbildning för storhushåll, hotell och restaurang, annan, 
85799 Utbildning i kost- och näringsekonomi samt utbildning för storhushåll, hotell och restaurang, ospeci 
85800 Högskoleexamen inom området för serviceyrken och civil bevakning, mindre än 3 år 
85888 Högskoleexamen inom området för serviceyrken och civil bevakning om minst 20 poäng, annan 
85891 Enstaka kurser i hem-,hushålls, konsument- och varukunskap, eftergymnasial mindre än 3 år 
85892 Enstaka kurser i social service, eftergymnasial mindre än 3 år 
85999 Ospecificerad utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, ef 
86000 Polischefsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86010 Brandingenjörsexamen, eftergymnasial 3 år eller längre 
86100 Grundläggande regementofficersutbildning, armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86101 Grundläggande regementofficersutbildning, marinen: flottan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86102 Grundläggande regementofficersutbildning, marinen: kustartilleriet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86103 Grundläggande regementofficersutbildning, flygvapnet: regementsofficerare/flygtjänst, eftergymnasial 
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86104 Grundläggande regementofficersutbildning, flygvapnet: regementsofficer i marktjänst, eftergymnasial 
86108 Grundläggande regementofficersutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86109 Grundläggande regementofficersutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86110 Obligatorisk vidareutbildning för regementsofficerare, armén: regementsofficersskoleutbildning, efte 
86111 Obligatorisk vidareutbildning för regementsofficerare, marinen: vapenregementsofficersutbildning, ef 
86112 Obligatorisk vidareutbildning för regementsofficerare, marinen: vapenregementsofficersutbildning (VS 
86118 Obligatorisk vidareutbildning för regementsofficerare, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86119 Obligatorisk vidareutbildning för regementsofficerare, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller läng 
86120 Obligatorisk militärhögskolutbildning (MHS), allmän kurs, armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86121 Obligatorisk militärhögskolutbildning (MHS), allmän kurs, marinen: flottan, eftergymnasial 3 år elle 
86122 Obligatorisk militärhögskolutbildning (MHS), allmän kurs, marinen: kustartilleriet, eftergymnasial 3 
86123 Obligatorisk militärhögskolutbildning (MHS), allmän kurs, flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller läng 
86128 Obligatorisk militärhögskolutbildning (MHS), allmän kurs, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86129 Obligatorisk militärhögskolutbildning (MHS), allmän kurs, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller l 
86130 Truppsambandsutbildning för regementsofficerare, armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86131 Truppsambandsutbildning för regementsofficerare, marinen: flottan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86132 Truppsambandsutbildning för regementsofficerare, marinen: kustartilleriet, eftergymnasial 3 år eller 
86133 Truppsambandsutbildning för regementsofficerare, flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86138 Truppsambandsutbildning för regementsofficerare, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86139 Truppsambandsutbildning för regementsofficerare, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86188 Regementsofficersutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86199 Regementsofficersutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86200 Arméingenjörsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86201 Mariningenjörsutbildning linje G, eftergymnasial 3 år eller längre 
86210 Trafikledarutbildning, flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86220 Meteorologutbildning, marinen: kustartelleriet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86288 Militär fackutbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86299 Militär fackutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86300 Förvaltningsutbildning för regementsofficerare, intendentutbildning, eftergymnasial 3 år eller längr 
86309 Förvaltningsutbildning för regementsofficerare, intendentutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 
86320 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, stabskurs, armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86321 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, stabskurs, marinen, eftergymnasial 3 år eller längre 
86322 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, högre kurs, flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86323 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, teknisk kurs, ingenjör, armé, eftergymnasial 3 år eller lä 
86324 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, teknisk kurs, vapen, armén, eftergymnasial 3 år eller läng 
86325 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, teknisk kurs, marinen, eftergymnasial 3 år eller längre 
86326 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, teknisk kurs, flygvapnet (FTK), eftergymnasial 3 år eller 
86327 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, teknisk kurs, fortifikation, eftergymnasial 3 år eller län 
86328 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86329 Militärhögskolans (MHS) högre utbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86388 Högre vidareutbildning för regementsofficerare, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86399 Högre vidareutbildning för regementsofficerare, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86400 Yrkesofficersutbildning, arméingenjörsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86401 Yrkesofficersutbildning, mariningenjörsutbildning linje H, eftergymnasial 3 år eller längre 
86402 Yrkesofficersutbildning, flygingenjörsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86403 Yrkesofficersutbildning, flygingenjör i marktjänst, eftergymnasial 3 år eller längre 
86409 Yrkesofficersutbildning, civilingenjör, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
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86410 Yrkesofficersutbildning, meteorologutbildning, flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86419 Yrkesofficersutbildning, meteorologutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86420 Yrkesofficersutbildning, veterinärutbildning, armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86429 Yrkesofficersutbildning, veterinärutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86430 Yrkesofficersutbildning, arméläkarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86431 Yrkesofficersutbildning, marinläkarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86432 Yrkesofficersutbildning, flygläkarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86439 Yrkesofficersutbildning, läkarutbildning (med lic), ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86440 Yrkesofficersutbildning, militärtandläkarutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86450 Yrkesofficersutbildning, försvarsapotekarutbildning vid samtliga försvarsgrenar, eftergymnasial 3 år 
86459 Yrkesofficersutbildning, apotekarutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86488 Yrkesofficersutbildning baserad på grundexamina vid universitet och högskolor, annan, eftergymnasial 
86499 Yrkesofficersutbildning baserad på grundexamina vid universitet och högskolor, ospecificerad, efterg 
86510 Kostadministration, påbyggnadslinje, eftergymnasial 3 år eller längre. 
86520 Kostterapi, påbyggnadslinje, eftergymnasial 3 år eller längre 
86588 Kostterapi, påbyggnadslinje, annan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86599 Utbildning i kost- och näringsekonomi, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86601 Utbildning vid krigshögskola (KHS), specialistkurs vid armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86602 Utbildning vid krigshögskola (KHS), teknisk specialkurs vid armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86603 Utbildning vid krigshögskola (KHS), specialistkurs vid flottan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86604 Utbildning vid krigshögskola (KHS), specialistkurs vid kustartelleriet, eftergymnasial 3 år eller lä 
86605 Utbildning vid krigshögskola (KHS), specialistkurs vid flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86609 Utbildning vid krigshögskola (KHS), specialkurs, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86610 Utbildning vid krigshögskola (KHS), allmän kurs vid armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86611 Utbildning vid krigshögskola (KHS), teknisk allmän kurs vid armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86612 Utbildning vid krigshögskola (KHS), allmän kurs vid flottan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86613 Utbildning vid krigshögskola (KHS), allmän kurs vid kustartelleriet, eftergymnasial 3 år eller längr 
86614 Utbildning vid krigshögskola (KHS), allmän kurs vid flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86619 Utbildning vid krigshögskola (KHS), allmän kurs, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86620 Utbildning vid krigshögskola (KHS), högre kurs vid armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86621 Utbildning vid krigshögskola (KHS), högre teknisk kurs vid armén, eftergymnasial 3 år eller längre 
86622 Utbildning vid krigshögskola (KHS), högre kurs vid flottan, eftergymnasial 3 år eller längre 
86623 Utbildning vid krigshögskola (KHS), högre kurs vid kustartelleriet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86624 Utbildning vid krigshögskola (KHS), högre kurs vid flygvapnet, eftergymnasial 3 år eller längre 
86629 Utbildning vid krigshögskola (KHS), högre kurs, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86630 Intendentutbildning, kameral tjänst, eftergymnasial 3 år eller längre 
86631 Intendentutbildning, förrådstjänst, eftergymnasial 3 år eller längre 
86632 Fortifikationsutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86639 Intendent - och fortifikationsutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86670 Grundläggande reservofficersutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86671 Krigshögskolans reservofficerskurs (KHS ROK), eftergymnasial 3 år eller längre 
86672 Militärhögskolans reservofficerskurs (MHS ROK), eftergymnasial 3 år eller längre 
86673 Intendentutbildning för reservofficer, eftergymnasial 3 år eller längre 
86679 Reservofficersutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86699 Utbildning av yrkesofficerer samt reservofficersutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller 
86700 Allmän kurs (10-12) veckor vid försvarshögskola, eftergymnasial 3 år eller längre 
86710 Utbildning vid militärhögskola (MHS), arméns allmänna kurs (AAK), eftergymnasial 3 år eller lägre 
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86711 Utbildning vid militärhögskola (MHS), marinlinjens allmänna kurs (MAK), eftergymnasial 3 år eller lä 
86712 Utbildning vid militärhögskola (MHS), flyglinjens allmänna kurs (FAK), eftergymnasial 3 år eller läg 
86719 Utbildning vid militärhögskola (MHS), allmän kurs, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86720 Högre intendentutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86721 Fortsatt högre intendentutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
86729 Högre intendentutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86730 Utbildning vid militärhögskola (MHS), armélinjens högre stabskurs (ASK), eftergymnasial 3 år eller l 
86731 Utbildning vid militärhögskola (MHS), armélinjens högre stabskurs (ASK), eftergymnasial 3 år eller l 
86732 Utbildning vid militärhögskola (MHS), marinlinjens högre stabskurs (MSK), eftergymnasial 3 år eller 
86733 Utbildning vid militärhögskola (MHS), marinlinjens högre stabskurs (MSK), eftergymnasial 3 år eller 
86734 Utbildning vid militärhögskola (MHS), flyglinjens högre kurs (FHK), eftergymnasial 3 år eller längre 
86735 Utbildning vid militärhögskola (MHS), flyglinjens högre kurs (FHK), eftergymnasial 3 år eller längre 
86736 Utbildning vid militärhögskola (MHS), armélinjens högre tekniska kurs (ATK), eftergymnasial 3 år ell 
86737 Utbildning vid militärhögskola (MHS), marinlinjens högre tekniska kurs (MTK), eftergymnasial 3 år el 
86738 Utbildning vid militärhögskola (MHS), armélinjens högre fortifikationstekniska kurs (ATKF), eftergym 
86739 Utbildning vid militärhögskola (MHS), högre kurs, ospecificerad, eftergymnasial 3 år eller längre 
86799 Högre utbildning av yrkesofficer samt högre totalförsvarsutbildning, ospecificerad, eftergymnasial 3 
86888 Annan utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, eftergymna 
86999 Ospecificerad utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst, ef 
87000 Generalstabsutbildning, forskarutbildning (motsv.) 
87001 Yrkesofficer som tillhör armén, forskarutbildning (motsv.) 
87002 Yrkesofficer som tillhör marinen, forskarutbildning (motsv.) 
87003 Yrkesofficer som tillhör flygvapnet, forskarutbildning (motsv.) 
87088 Yrkesofficersutbildning efter militärhögskolans högre kurs, annan, forskarutbildning (motsv.) 
87099 Yrkesofficersutbildning efter militärhögskolans högre kurs, ospecificerad, forskarutbildning (motsv. 
87100 Militär meteorologutbildning baserad på civil forskarutbildning (motsv.) 
87110 Militär veterinärutbildning baserad på civil forskarutbildning (motsv.) 
87120 Arméläkarutbildning baserad på civil forskarutbildning (motsv.) 
87121 Marinläkarutbildning baserad på civil forskarutbildning (motsv.) 
87122 Flygläkarutbildning baserad på civil forskarutbildning (motsv.) 
87128 Militär läkarutbildning (med dr) baserad på civil forskarutbildning (motsv.), annan 
87129 Militär läkarutbildning (med dr) baserad på civil forskarutbildning (motsv.), ospecificerad 
87130 Militärtandläkkarutbildning baserad på civil forskarutbildning (motsv.) 
87888 Annan forskarutbildning (motsv.) för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tj 
87999 Ospecificerad forskarutbildning (motsv.) för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och mi 
89999 Ospecificerad utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och militär tjänst 
90000 Utbildning saknas 
93000 Fackskolutbildning, gymnasial högst 2-årig 
93100 Verksutbildning, gymnasial högst 2-årig 
93400 Yrkesskolutbildning och gymnasieskolutbildning, högst 2 år, ospecificerad 
93410 2-årig livsmedelsteknisk linje i gymnasieskolan, (LI) ospec gren 
93411 2-årig konsumtions- och vårdlinje i gymnasieskolan (Kv) 
93420 Yrkesinriktad sektor, med yrkeskompetens, ospecificerad inriktning, gymnasial högst 2-årig 
93421 Yrkesinriktad sektor, utan yrkeskompetens, gymnasial högst 2-årig 
93429 Avgångsbetyg 2 KOMVUX, ospecificerad, gymnasial högst 2-årig 
93488 Yrkesskolutbildning och gymnasieskolutbildning, ospecificerad, annan, högst 2-årig 
93888 Annan utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, gymnasial högst 2-årig 
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93999 Ospecificerad utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, gymnasial högst 2-årig 
94000 3-årig gymnasieskola och 3-årigt gymnasium 
94010 KOMVUX, avgångsbetyg 3 (etapp 3), ospecificerat 
94088 3-årig gymnasieskola och 3-årigt gymnasium, annan 
94100 Verksutbildning, gymnasial längre än 2 år 
94400 Yrkesskolutbildning, gymnasial längre än 2 år 
94888 Annan  utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, gymnasial längre än 2 år 
95100 Verksutbildning, eftergymnasial mindre än 3 år 
95600 Studier vid universitet och högskola (ex. enstaka kurs) med minst 20 poäng/1 betyg som resultat, ämn 
95610 Högskoleexamen med ospecificerad inriktning, mindre än 3 år 
95888 Annan utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, eftergymnasial mindre än 3 år 
96100 Verksutbildning, eftergymnasial 3 år eller längre 
96600 Fil kand, kandidatexamen, 3 år eller längre 
96700 Fil mag, magisterexamen, 3 år eller längre 
96888 Annan utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, eftergymnasial 3 år eller längre 
97300 Fil lic utbildning, ej hänförlig till specifik huvudgrupp 
97400 Fil doktorsgrad och fil dr ospecificerad 
97500 Fil doktorsexamen, ej hänförlig till specifik huvudgrupp fr o m 1969 
97888 Annan forskarutbildning, ej hänförlig till specifik huvudgrupp 
99000 Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp, ospecificerad till inriktning och nivå 
99999 Ingen känd utbildning 
 
Namn Beskrivning 
SunInr Utbildningsinriktning 
Kod Benämning 
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 beteendeveten 
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 
 
Namn Beskrivning 
SunNiva Utbildningsnivå 
Kod Benämning 
1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år (motsvarande) 
3 Gymnasial utbildning högst 2-årig 
4 Gymnasial utbildning längre än 2 år men max 3 år 
5 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (inkl. 4-årigt tekniskt gymnasium) 
6 Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (exkl. forskarutbildning) 
7 Forskarutbildning 
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9 Ospecificerad nivå 
 
Namn Beskrivning 
Tjlk Tjänstledighetskod 
Kod Benämning 
1 Tjänstledig 
 
Namn Beskrivning 
Tjlom Tjänstledighetsomfattning, 0 - 100 Procent 
 
Namn Beskrivning 
tjlscb SCB:s tjänstledighetskod 
Kod Benämning 
0 Ej tjänstledig 
1 Tjänstledig 
 
Namn Beskrivning 
Tjomf Faktisk tjänstgöringsomfattning. Hänsyn till partiell tjänstledighet är tagen. 

0 - 100 Procent 
 
Namn Beskrivning 
Tjtyp Tjänstledighetstyp 
Kod Benämning 
0 Ej tjänstledig 
1 Föräldraledighet (lag om allmän försäkring) 
2 Fristående föräldraledighet, förkortad arbetstid (föräldraledighetslagen) 
3 Sjukdom / olycksfall / arbetsskada 
4 Sjukbidrag, delpension, förtidspension 
5 Utbildning (utan lön eller med reducerad lön, varvid studiebidrag jämställs med del av lön) 
8 Tjänstledighet för uppehållande av annan tjänst inom kommunen, på bottentjänsten 
9 Övrigt 
 
Namn Beskrivning 
Ulon99 Totalt utbetald lön 
 
Namn Beskrivning 
Upfak Uppehållslönefaktor 
 
Namn Beskrivning 
Varbh99 Avtalsenlig veckoarbetstid 
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Namn Beskrivning 
vkod99 Verksamhetskod 
Kod Benämning 
243 Gator och vägar samt parkering 
260 Miljö- och hälsoskydd 
290 Övrigt inom infrastruktur och skydd 
390 Kultur och fritid 
430 Förskola och skolbarnomsorg 
440 Grundskola (inkl. obligatorisk särskola) 
450 Gymnasieskola (inkl. gymnasiesärskola) 
470 Komvux 
473 Komvux och gymnasieskola gemensamt 
474 Övrig utbildning 
490 Gemensam adm för pedagogisk verksamhet 
500 Hälso- och sjukvård 
540 Vård för äldre och funktionshindrade 
580 Individ- och familjeomsorg 
590 Gemensam adm för vård och omsorg 
690 Särskilt inriktade insatser 
890 Affärsverksamhet 
990 Politisk och gemensam verksamhet 
 


