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1

Bakgrund

ISCED är en internationell klassificering av utbildningar, utbildningsnivå
och inriktning från de yngsta barnen t.o.m. forskarutbildningen. Den
nuvarande internationella klassifikationen bygger på ISCED 97 och
implementerades i SCB:s Utbildningsregister (UREG) fr.o.m. årgång 2000
och i SCB:s redovisning i UOE-enkäten fr.o.m. läsåret 1998/99. Den svenska
utbildningsnomenklaturen (SUN) anpassades till ISCED 97 som innebar att
den första positionen i nivåkoden motsvarade redovisningen av
utbildningsnivån enligt ISCED 97. Även inriktningen av högsta utbildning
anpassades till ISCED 97. Denna nomenklatur benämns SUN 2000, svensk
utbildningsnomenklatur, och gäller än idag vid klassificering av utbildningar
och utbildningsnivå i Sverige.
UNESCO har under de senaste åren arbetat fram en ny nomenklatur för
klassificering av utbildningar och utbildningsnivå; ISCED 2011. Enligt plan
skall den implementeras i statistiken för befolkningens utbildning fr.o.m.
1/1-2014. Det innebär att den nya nomenklaturen bör vara implementerad i
UREG senast under det fjärde kvartalet 2013.
UREG ska anpassas till ISCED 2011 så att användningen följer de krav som
ställs på redovisning enligt nomenklaturen, såväl internationellt som
nationellt. Målet för projektet är att ISCED 2011 ska vara implementerad för
UREG 2012, samt att det ska finnas en nyckel med rekommendationer för
hur ISCED 2011 ska kunna tas fram på historiska data.
En förutsättning är att den svenska SUN-koden inte kommer att revideras.
Den kommande förändringen av Fields of Education (FoE) ingår inte i
projektarbetet med implementeringen av ISCED 2011 i UREG.
Projektgruppen består av:
Freja Werke
Michael Karlsson
Lotta Voss
Kenny Petersson
Ulla Pettersson
Johan Löfgren
Anna Eriksson
Emma Snölilja
Lars Jehpsson

Projektledare
Ämne UREG
Ämne register
Ämne nomenklatur
Ämne Högskoleregistret
Metod
Ämne nomenklatur
Ämne gymnasieskolan
Ämne gymnasieskolan
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2

Generella regler

2.1

Ett till ett

Principiellt ska alla SUN2000-nivåkoder översättas till en ISCED 2011-kod.
Det vill säga SCB:s målsättning är att inte dela på SUN2000nivåkoder så att
de översätts till fler än en ISCED 2011-kod. Enstaka undantag förekommer,
dessa har särskilt motiverats.
2.2

Uppdelning på akademisk och yrkesinriktad

Uppdelning på akademisk (academic) respektive yrkesinriktning
(professional) är inte relevant för högskoleutbildningar utan kommer att
redovisas på inriktning (fields) i stället. Högskoleutbildningar redovisas
därför på inriktning ”unspecified”. Det innebär att högskoleutbildningar på
nivå 5-8 enligt ISCED 2011-klassificeringen redovisas på nivåerna 560, 660,
760 och 860.
Stöd för beslutet att redovisa inriktning som ospecificerad för nivåerna 5-8
enligt ISCED 2011-klassificeringen finns i ISCED 2011-manualen not 2
sidorna 47, 52, 57 och 61 och på sidan 13 stycke C i dokumentet ”Guidelines
on the measurement of educational attainment in households surveys”
(Version 1- May 2013).
De korta, 1-3 år, eftergymnasiala yrkesinriktade utbildningar, ej
universitet/högskola, t.ex. KY/YH-utbildningar, polisutbildning, och
militära utbildningar redovisas på inriktning ”vocational” enligt ISCED
2011-klassificeringen. De 4- och 5-åriga eftergymnasiala utbildningarna, ej
universitet/högskola, så som militära utbildningar, pastors-, kiropraktor- och
naprapatutbildningar redovisas på inriktning ”professional”.

3

Översättning

Nedan följer en genomgång av SUN2000-nivåkoderna, vilken kod enligt
ISCED 2011 som föreslås, samt hur förslaget motiveras. En översikt över
indelningen enligt ISCED 2011 finns i bilaga 1. Kodrubrikerna kommer inte
att översättas till svenska i beslutsunderlaget för klassificeringen av de olika
utbildningsnivåerna i UREG. Internt inom SCB kommer det att finnas en
svensk översättning av ISCED 2011-koderna för att underlätta användandet
av ISCED2011-variabeln vid registerbearbetningar och för registerutdrag
från UREG.
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3.1

Nivå 1-2 Förgymnasial utbildning

SUN2000Nivå

ISCED
2011
100

106 Folkskoleutbildning

100 Övrig samt
100
ospecificerad utbildning
206 Grundskole244
utbildning, årskurs 7-9
243
(10)

Motivering
Personerna har inte motsvarande 9-årig
grundskola och redovisas därför på
nivå 1 enligt ISCED 2011-klassificeringen, vilket också är i enlighet med
SUN 2000-nomenklaturen där 8-åriga
eller kortare grundskoleutbildningar
ska redovisas på nivå 1.
Se kommentaren för nivå 106.
De huvudsakliga källorna för denna
utbildningsnivå i UREG är avgångna
från årskurs 9 (grundskolan,
specialskolan och utlandsskolor) och
FoB.
De äldre källorna/utbildningarna, utom
avgångna från årskurs 9, redovisas på
nivå 244 enligt ISCED 2011klassificeringen med stöd av §88 i
ISCED-manualen och det näst sista
stycket på sidan 10 i ”Guidelines on
the measurement of educational
attainment in households surveys”
(Version 1- May 2013).
Avgångna från årskurs 9 (grundskolan)
1997 eller tidigare redovisas på nivå
244 enligt ISCED 2011 med stöd av
§88 i ISCED-manualen och det näst
sista stycket på sidan 10 i ”Guidelines
on the measurement of educational
attainment in households surveys”
(Version 1- May 2013).
Avgångna från årskurs 9 (grundskolan,
specialskolan och utlandsskolor) 1998
eller senare redovisas på nivå 244,
enligt ISCED 2011-klassificeringen
om personen uppnått behörighet till
gymnasieskolan. De personer som inte
uppnått behörighet till gymnasieskolan
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redovisas på nivå 243 enligt ISCED
2011-klassificeringen.

204 Realskoleutbildning

244

200 Övrig samt
244
ospecificerad utbildning

Avgångna från årskurs 9 (grundskolan,
specialskolan och utlandsskolor) 1998
eller senare där uppgift saknas om
behörighet till gymnasiet redovisas på
nivå 244 enligt ISCED 2011klassificeringen. Mindre än 1 procent
av de avgångna från årskurs 9 saknar
uppgift om behörighet till gymnasiet.
De huvudsakliga källorna för denna
utbildningsnivå i UREG är FoB 70 och
FoB 90.
Med stöd av §88 i ISCED-manualen
och det näst sista stycket på sidan 10 i
”Guidelines on the measurement of
educational attainment in households
surveys” (Version 1- May 2013)
redovisas dessa på nivå 244 enligt
ISCED 2011-klassificeringen.
De huvudsakliga källorna för denna
utbildningsnivå i UREG är
Arbetsförmedlingen, invandrarenkäten
och FoB 90.
Information om behörighet eller ej till
nästa nivå saknas i UREG. Personerna
anses uppnått behörighet till gymnasiet
vid avslutad utbildning.
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3.2

Nivå 3 Gymnasial utbildning

SUN2000Nivå

ISCED
Motivering
2011
Enligt §176 i ISCED-manualen och i andra stycket på sidan 9 ”Guidelines on
the measurement of educational attainment in households surveys” (Version
1- May 2013) framgår det att gymnasiala utbildningar skall omfatta minst 2
år eller 11 år sedan skolstarten. Detta innebär att ettåriga gymnasieutbildningar, nivå 31 enligt SUN 2000, inte är tillräckligt för att redovisas på nivå
3 utan redovisas på nivå 2 enligt ISCED 2011-klassificeringen. Denna
klassificering innebär att det kommer vara stor skillnad vid svenska och
internationella redovisningar om hur många personer i befolkningen som har
en gymnasial utbildningsnivå. Cirka 400 000 personer kommer att få sin
utbildningsnivå sänkt från gymnasial nivå till motsvarande grundskolenivå.
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317 Gymnasial
utbildning ett år,
yrkesinriktad utbildning
316 Gymnasial
utbildning ett år,
teoretisk/
studieförberedande
utbildning
313 Gymnasial
utbildning ett år,
yrkesinriktad
utbildning, ej slutbetyg
312 Gymnasial
utbildning ett år,
teoretisk/studieförbered
ande utbildning, ej
slutbetyg
310 Gymnasial
utbildning ett år,
Övrig/ospec. gymnasial
utbildning
327 Gymnasial
utbildning två år,
yrkesinriktad utbildning

326 Gymnasial
utbildning två år,
teoretisk/
studieförberedande
utbildning
323 Gymnasial
utbildning två år,
yrkesinriktad
utbildning, ej slutbetyg

254

244

Motivering till varför utbildningsnivån
redovisas på nivå 2 enligt ISCED 2011
framgår av stycket 3.2 ovan.
Se kommentaren för nivå 317.

254

Se kommentaren för nivå 317.

244

Se kommentaren för nivå 317.

244

Se kommentaren för nivå 317.

354

Det handlar uteslutande om äldre
utbildningar där nästan samtliga
avslutats 1996 eller tidigare.

344

352

Med stöd av §88 i ISCED-manualen
och det nästa sista stycket på sidan 10 i
”Guidelines on the measurement of
educational attainment in households
surveys” (Version 1- May 2013)
redovisas dessa på nivå 354 enligt
ISCED 2011.
Se kommentaren för nivå 327 men en
annan ISCED 2011-nivå.

Denna utbildningsnivå i UREG får
tillskott från tre källor: Komvux,
Samlat betygsdokument samt
kombinationen av Komvux och samlat
betygsdokument. Två års utbildning på
Komvux bedöms inte vara tillräckligt
för att ha behörighet till nästa nivå. De
personer som avslutade Komvux i
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322 Gymnasial
utbildning två år,
teoretisk/studieförbered
ande utbildning, ej
slutbetyg

342

320 Gymnasial
utbildning två år,
Övrig/ospec. gymnasial
utbildning

344
342

337 Gymnasial
utbildning tre år,
yrkesinriktad utbildning

354
353

slutet av 1990-talet eller tidigare borde
möjligen ha en högre nivåkod enligt
ISCED 2011-klassificeringen men det
är inte möjligt för SCB att särskilja
dessa i UREG.
Även denna utbildningsnivå får
tillskott från tre källor: Komvux,
Samlat betygsdokument samt
kombinationen av Komvux och samlat
betygsdokument. Följer samma
resonemang som för utbildningsnivå
323 i UREG.
Denna utbildningsnivå är framför allt
vanlig bland den äldre befolkningen
och som har källa FoB 70 och FoB 90.
Personerna med en äldre
källa/utbildning i UREG redovisas på
nivå 344 enligt ISCED 2011. Dessa
bedöms ha haft behörighet till nästa
nivå när de avslutade sin utbildning
baserat på de regler som då gällde.
Denna redovisning görs med stöd av
§88 i ISCED 2011-manualen och det
näst sista stycket på sidan 10 i
”Guidelines on the measurement of
educational attainment in households
surveys” (Version 1- May 2013).
De nyare källorna redovisas på nivå
342 enligt ISCED 2011-klassificeringen, d.v.s. inte behöriga till
nästa nivå. Det rör sig huvudsakligen
om personer med källorna samlat
betygsdokument och avgångna från
gymnasieskolan (IV-programmet).
Avgångna från gymnasieskolan 1996
eller tidigare, d.v.s. personer med en
äldre källa/utbildning i UREG
redovisas på nivå 354 enligt ISCED
2011. Denna redovisning görs med
stöd av §88 i ISCED 2011-manualen
och det näst sista stycket på sidan 10
i”Guidelines on the measurement of
educational attainment in households
surveys” (Version 1- May 2013).
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För avgångna från gymnasieskolan
1997 eller senare görs en ytterligare
registerbearbetning för att ta fram
uppgift om behörighet till högskolan.
Avgångna med behörighet till
högskolan redovisas på nivå 354 enligt
ISCED 2011 och avgångna som inte
uppnått behörighet till högskolan (men
kan ha uppnått behörighet via Komvux
eller folkhögskolan) redovisas på nivå
353 enligt ISCED 2011klassificeringen.
Avgångna från gymnasieskolan 1997
eller senare där uppgift saknas om
behörighet till högskolan redovisas på
nivå 354 enligt ISCED 2011klassificeringen. Mindre än 1 procent
av de avgångna från gymnasieskolan
saknar uppgift om behörighet till
högskolan.
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336 Gymnasial
utbildning tre år,
teoretisk/
studieförberedande
utbildning

344
343

Avgångna från gymnasieskolan 1996
eller tidigare, d.v.s. personer med en
äldre källa/utbildning i UREG
redovisas på nivå 344 enligt ISCED
2011. Denna redovisning görs med
stöd av §88 i ISCED 2011-manualen
och det näst sista stycket på sidan 10
i”Guidelines on the measurement of
educational attainment in households
surveys” (Version 1- May 2013).
För avgångna från gymnasieskolan
1997 eller senare görs en ytterligare
registerbearbetning för att ta fram
uppgift om behörighet till högskolan.
Avgångna med behörighet till
högskolan redovisas på nivå 344 enligt
ISCED 2011-klassificeringen och
avgångna som inte uppnått behörighet
till högskolan (men kan vara behöriga
via Komvux eller folkhögskolan)
redovisas på nivå 343 enligt ISCED
2011-klassificeringen.

333 Gymnasial
utbildning tre år,
yrkesinriktad
utbildning, ej slutbetyg

354
352

332 Gymnasial

344

Avgångna från gymnasieskolan 1997
eller senare där uppgift saknas om
behörighet till högskolan (IBprogrammet och Waldorf) redovisas på
nivå 344 enligt ISCED 2011klassificeringen. Mindre än 1 procent
av de avgångna från gymnasieskolan
saknar uppgift om behörighet till
högskolan.
Det är tre källor som redovisas på
denna utbildningsnivå i UREG.
Källorna Komvux respektive Komvux
i kombination med samlat
betygsdokument redovisas på nivå 354
enligt ISCED 2011-klassificeringen.
En majoritet av personerna med källa
Komvux har en tidigare 2-årig
gymnasieutbildning. Källan samlat
betygsdokument redovisas på nivå 352
enligt ISCED 2011-klassificeringen.
Det är fem källor som redovisas på
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utbildning tre år,
teoretisk/studieförbered
ande utbildning, ej
slutbetyg

342

330 Gymnasial
utbildning tre år,
Övrig/ospec. gymnasial
utbildning

344
342

denna utbildningsnivå i UREG.
Källorna Komvux, Komvux i
kombination med samlat
betygsdokument, Folkhögskolan
(grundläggande behörighet till
högskolan) och Sökande till högskolan
redovisas på nivå 344 enligt ISCED
2011-klassificeringen. En majoritet av
personerna med källa Komvux har en
tidigare 2-årig gymnasieutbildning.
Källan samlat betygsdokument
redovisas på nivå 342 enligt ISCED
2011-klassificeringen.
Utbildningsnivå 330 i UREG utgörs
främst av utländska och äldre
utbildningar. Information om
behörighet eller ej till nästa nivå
saknas i UREG. Personerna bedöms
vara behöriga till nästa nivå när
utbildningen avslutades. Dessa
utbildningar redovisas på nivå 344
enligt ISCED 2011-klassificeringen.
Källorna avgångna från gymnasieskolan (IV-programmet) och samlat
betygsdokument redovisas på nivå 342
enligt ISCED 2011-klassificeringen.
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3.3

Nivå 4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år

SUN2000Nivå
410 Övrig/Ospec.
eftergymnasial
utbildning

ISCED
2011
444

412 Minst 30-119
högskolepoäng - ej
examen

444

413 Gymnasial
påbyggnadsutbildning

444
454

Motivering
Det är huvudsakligen utbildningar med
källa invandrarenkäten, Arbetsförmedlingen och SFI som redovisas på denna
nivå i UREG.
Det är rimligt att hantera denna
utbildningsnivå på samma sätt som
nivå 412 i UREG.
Bör placeras på nivå 444 då personerna
har 30-119 avklarade högskolepoäng
som är högre än nivå 3, gymnasial
nivå, och det finns stöd av §11, §33,
§198 samt noten på sidan 41 i ISCEDmanualen till tablån för klassificering
av utbildningsnivån på ISCED nivå 4.
Denna nivå består i huvudsak av tre
utbildningar: 4-årigt tekniskt
gymnasium, ekonomiska påbyggnadsutbildningar samt tekniskt basår.
För denna eftergymnasiala nivå görs
ett undantag då en SUN-kod redovisas
på mer än en ISCED 2011-kod.
Tekniskt basår har i högskoleförordningen samma behörighetskrav som
högskoleutbildning och med stöd av
§187 i ISCED-manualen så redovisas
tekniskt basår på nivå 444 enligt
ISCED 2011-klassificeringen.

415 Yrkesinriktad
utbildning - ej
universitet/högskola

454

De ekonomiska påbyggnadsutbildningarna och 4-årigt tekniskt
gymnasium bör hanteras lika. Att
placera dessa på nivå 454 motiveras
med §191 i ISCED-manualen samt
andra stycket på sid 5 i ”ISCED 2011
operational manual: priority issues
Version 1 – May 2013”.
Det är huvudsakligen utbildningar med
källa KY/YH, EXTAS och FoB 90
som redovisas på denna nivå i UREG.
KY/YH-utbildningens eftergymnasiala
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nivå antas ge en majoritet med nivå
415 i UREG ”direct access” till högre
utbildning och redovisas därför på nivå
454 enligt ISCED 2011-klassificeringen. Vid de internationella
diskussionerna så har det framkommit
att man skall anses ha ”direct access”
till högre utbildning om man påbörjat
en utbildning på nivå 4.
Vid en ytterligare bearbetning av
tidigare utbildningsbakgrund bland de
personer med källa KY/YH i UREG så
visar det sig att mer än 90% kan anses
vara behöriga till högskolan i form av
tidigare gymnasieutbildning, studier på
Komvux och folkhögskolan.
417 Yrkesinriktad
utbildning vid
universitet/högskola

454

Avslutade högskoleutbildningar som är
minst 1 år men inte 2 år.
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3.4

Nivå 5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre

SUN2000Nivå
520 Övrig/ospec.
eftergymnasial
utbildning 2 år

522 Minst 120-179
högskolepoäng - ej
examen

525 Yrkesinriktad
utbildning - ej
universitet/högskola

526 Generell utbildning
vid universitet/högskola

ISCED
2011
560

560

550

560

Motivering
Det är huvudsakligen utbildningar med
källa invandrarenkäten, Arbetsförmedlingen och FoB 90 som redovisas på
denna nivå i UREG.
Det är rimligt att hantera denna
utbildningsnivå på samma sätt som
nivå 522 i UREG.
I Sverige är det relativt vanligt att
många personer inte tar ut sin examen
trots att de fullföljt eller nästan fullföljt
sin utbildning motsvarande kandidatexamen eller annan examen inom
högskolan. I en svensk kontext är det
därför rimligt och relevant att
klassificera kortare och medellånga
högskoleutbildningar efter antalet
avklarade poäng.
Med stöd av §20, sista meningen, §33,
§34 och §213 i ISCED-manualen så
redovisas utbildningsnivå 522 i UREG
på nivå 560 enligt ISCED 2011klassificeringen.
Avslutade eftergymnasiala
yrkesutbildningar med inriktning mot
arbetsmarknaden och bedrivs vanligen
utanför högskola/universitet.
Beslutet om att inte dela upp på
generell/allmän inriktning respektive
yrkesinriktning avser endast utbildning
inom högskola/universitet.
Tvååriga högskoleutbildningar med en
uttagen examen.

527 Yrkesinriktad
utbildning vid
universitet/högskola
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530 Övrig/ospec.
eftergymnasial
utbildning 3 år

532 Högskoleutbildning, 180 eller
fler högskolepoäng - ej
examen

535 Eftergymn. Utb. tre
år - ej universitet/
högskola

660

660

550

Det är huvudsakligen utbildningar med
källa invandrarenkäten och SFI som
redovisas på denna nivå i UREG.
Det är rimligt att hantera denna
utbildningsnivå på samma sätt som
nivå 532 i UREG.
I Sverige är det relativt vanligt att
många personer inte tar ut sin examen
trots att de fullföljt eller nästan fullföljt
sin utbildning motsvarande kandidatexamen eller annan examen inom
högskolan. I en svensk kontext är det
därför rimligt och relevant att
klassificera kortare och medellånga
högskoleutbildningar efter antalet
avklarade poäng.
Med stöd av §20, sista meningen, §33,
§34 och §229 i ISCED-manualen så
redovisas utbildningsnivå 532 i UREG
på nivå 660 enligt ISCED 2011klassificeringen.
Utbildningarna ger normalt inte
behörighet till nivå 7. Det är utbildningar som är inriktade mot arbetsmarknaden och som vanligen bedrivs
utanför högskolor/universitet samt att
lärarna sällan har en forskarexamen.
Detta finns beskrivet sidan 7 och 8 i
”ISCED 2011 operational manual:
priority issues Version 1 – May 2013”
Se även avsnittet om utbildningsnivå
525 angående yrkesinriktning.
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536 Högskoleutbildning 660
tre år, generell
537 Högskoleutbildning
tre år, yrkesinriktad
540 Ospec
760
eftergymnasial
utbildning fyra år

545 Eftergymn. utb.
fyra år - ej
universitet/högskola

750

555 Eftergymn. utb.
minst fem år - ej
universitet/högskola

546 Högskoleutbildning 760
fyra år, generell

Avslutade 3-åriga högskoleutbildningar och som ger behörighet
till nivå 7.

Det är uteslutande utbildningar med
källa invandrarenkäten som redovisas
på denna nivå i UREG.
Den information som finns i UREG är
att personerna läst motsvarande 4 år på
universitet/högskolan eller annan
eftergymnasial utbildning. En lång
utbildning som rimligen ger behörighet
till forskarutbildning (nivå 8).
På dessa två nivåer i UREG redovisas
militära utbildningar, naprapat- och
kiropraktorutbildningar samt pastorsutbildningar.
Med stöd av §241 och §243 i ISCEDmanualen så redovisas utbildningsnivåerna 545 och 555 i UREG på nivå
750 enligt ISCED 2011klassificeringen.
I stort sett samtliga av de pastorsutbildade har sedan tidigare en 4-årig
högskoleutbildning. Även en mycket
stor andel av de militärt utbildade har
en sedan tidigare 3- eller 4-årig eftergymnasial utbildning.
Se även avsnittet om utbildningsnivå
525 angående yrkesinriktning.
Avslutad 4-årig högskoleutbildning
som ger behörighet till forskarutbildning (nivå 8).

547 Högskoleutbildning
fyra år, yrkesinriktning
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550 Ospec
eftergymnasial
utbildning minst fem år

760

556 Högskoleutbildning 760
fem år eller längre,
generell

Den information som finns i UREG är
att personerna läst motsvarande 5 år på
universitet/högskola eller annan
eftergymnasial utbildning. En lång
utbildning som rimligen ger behörighet
till forskarutbildning (nivå 8).
Avslutad 5-årig högskoleutbildning.
Ger behörighet till forskarutbildning
(nivå 8).

557 Högskoleutbildning
fem år eller längre,
yrkesinriktning
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3.5

Nivå 6 Forskarutbildning

SUN2000Nivå
600 Övrig/ospec.
forskarutbildning

ISCED
2011
860

620 Licentiatutbildning

860

640 Doktorsutbildning

860

Motivering
Avser i huvudsak de som i
invandrarenkäten svarat att de har en
motsvarande PhD-examen.
Enligt ISCED-manualen bör dessa
klassificeras på nivå 7 då de främst
utgörs av fyra års grundutbildning och
två års forskarstudier. Nivå 8 ska
normalt omfatta minst 7 års högskolestudier varav 3 år på nivå 8, se §265 i
ISCED-manualen. Licentiatexamen är
dock reglerad som en forskarexamen
enligt Högskoleförordningen och
klassificeras därför på nivå 860 enligt
ISCED 2011.
Doktorsexamen. Fyraårig forskarutbildning.
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Bilaga 1 ISCED 2011
Classification codes for attainment related to ISCED levels 0 to 1

ISCED-A level
0
Less than
primary

1

Primary

Category
01 never
attended an
educational
programme
02 some early
childhood
education

Subcategory
010 never attended an
educational
programme

03 some primary
education
(without level
completion)

030 some primary
education
(without level
completion)

10 primary

100 including recognized
successful
completion of a lower
secondary
programme
insufficient for level
completion or partial
level completion

020 some early childhood
education
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 2

Categories
(Orientation)
10

Primary

24

Lower
secondary
general

25

Lower
secondary
vocational

Subcategories
(Level completion and access to higher level
programmes
100
recognized successful completion of a
lower secondary programme insufficient
for level completion or partial completion
242
partial level completion and without direct
access to upper secondary
243
level completion, without direct access to
upper secondary
244
level completion, with direct access to
upper secondary1
252
partial level completion and without direct
access to upper secondary
253
level completion, without direct access to
upper secondary
254
level completion, with direct access to
upper secondary2

1

Including recognized successful completion of a programme or a stage of a programme at
upper secondary insufficient for level or partial level completion.
2
Se not 1 ovan
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 3

Categories
(Orientation)
24

Lower
Secondary
general

25

Lower
secondary
vocational

34

Upper
secondary
general

35

Upper
secondary
vocational

Subcategories
(Level completion and access to higher level
programmes
244
recognized successful completion of an
upper secondary general programme
insufficient for level or partial level
completion
254
recognized successful completion of an
upper secondary vocational programme
insufficient for level or partial level
completion
342
partial level completion, without direct
access to post-secondary non-tertiary or
tertiary
343
level completion, without direct access to
tertiary [but may give direct access to postsecondary non-tertiary]
344
level completion, with direct access to
tertiary3 [may also give direct access to
ISCED level 4]
352
partial level completion, without direct
access to post-secondary non-tertiary or
tertiary
353
level completion, without direct access to
tertiary [but may give direct access to
ISCED level 4]
354
level completion, with direct access to
tertiary4 [may also give direct access to
ISCED level 4]

3

Including recognized successful completion of a stage of a programme at post-secondary
non-tertiary insufficient for level completion.
4
Se not 3.
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 4

Categories
(Orientation)
34

Upper
secondary
general

35

Upper
secondary
vocational

44

Post- secondary
non-tertiary
general

45

Post. Secondary
non-tertiary
vocational

Subcategories
(Level completion and access to higher level
programmes
344
recognized successful completion of an
upper secondary general programme
insufficient for level or partial level
completion
354
recognized successful completion of an
upper secondary vocational programme
insufficient for level or partial level
completion
443
level completion, without direct access to
tertiary
444
level completion, with direct access to
tertiary5
453
level completion, without direct access to
tertiary
454
level completion, with direct access to
tertiary6

5

Including recognized successful completion of a programme or a stage of a programme at
short-cycle tertiary insufficient for level completion.
6
Se not 5 ovan
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 5

Categories
(Orientation)
44

45

54
55

56

Post- secondary
non-tertiary
general
Post. Secondary
non-tertiary
vocational
Short-cycle
tertiary general
Short-cycle
tertiary
vocational
Short-cycle
tertiary
orientation
unspecified9

Subcategories
(Level completion and access to higher level
programmes
444
recognized successful completion of a
short-cycle tertiary academic programme
(or stage) insufficient for level completion
454
recognized successful completion of a
short-cycle tertiary professional programme
(or stage) insufficient for level completion
540
not further defined7
550

not further defined8

560

not further defined10

7

Including recognized successful completion of a programme at short-cycle tertiary
sufficient for ISCED 5 level completion or of a programme or a stage of a programme at
bachelor and equivalent level insufficient for ISCED 6 level completion.
8
Se not 7ovan
9
To be used in the absence of internationally agreed definitions of academic and
professional orientations of bachelor and equivalent programmes and qualifications.
10
Se not 7samt not 9 ovan
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 6

Categories
(Orientation)
54
55

56

64

65

66

Short-cycle
tertiary general
Short-cycle
tertiary
vocational
Short-cycle
tertiary
orientation
unspecified13
Bachelor or
equivalent
academic
Bachelor or
equivalent
professional
Bachelor or
equivalent
orientation
unspecified17

Subcategories
(Level completion and access to higher level
programmes
540
not further defined11
550

not further defined12

560

not further defined14

640

not further defined15

650

not further defined16

660

not further defined18

11

Including recognized successful completion of a programme at short-cycle tertiary
sufficient for ISCED 5 level completion or of a programme or a stage of a programme at
bachelor and equivalent level insufficient for ISCED 6 level completion.
12
Se not 11 ovan
13
To be used in the absence of internationally agreed definitions of academic and
professional orientations of bachelor or master and equivalent programmes and
qualifications.
14
Se not 11 ovan
15
Including recognized successful completion of a programme at bachelor or equivalent
level sufficient for ISCED 6 level completion or of a programme or a stage of a programme
at master and equivalent level insufficient for ISCED 7 level completion.
16
Se not15 ovan
17
Se not 13 ovan
18
Se not 15 ovan
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 7

Categories
(Orientation)
64 Bachelor or
equivalent
academic
65 Bachelor or
equivalent
professional
66 Bachelor or
equivalent
orientation
unspecified21
74 Master or
equivalent
academic
75 Master or
equivalent
professional
76 Master or
equivalent
orientation
unspecified25

Subcategories
(Completion)
640
not further defined19

650

not further defined20

660

not further defined22

740

not further defined23

750

not further defined24

760

not further defined26

19

Including recognized successful completion of a programme at bachelor or equivalent
level sufficient for ISCED 6 level completion or of a programme or a stage of a programme
at master and equivalent level insufficient for ISCED 7 level completion.
20
Se not 19 ovan
21
To be used in the absence of internationally agreed definitions of academic and
professional orientations of bachelor or master and equivalent programmes and
qualifications.
22
Se not 19 ovan
23
Including recognized successful completion of a programme at master or equivalent level
sufficient for ISCED 7 level completion or of a programme or a stage of a programme at
doctoral and equivalent level insufficient for ISCED 8 level completion.
24
Se not 23ovan
25
Se not 21 ovan
26
Se not 23 ovan
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Classification codes for educational attainment related to ISCED level 8

Categories
(Orientation)
74 Master or
equivalent
academic
75 Master or
equivalent
professional
76 Master or
equivalent
orientation
unspecified29
84 Doctoral or
equivalent
academic
85 Doctoral or
equivalent
professional
86 Doctoral or
equivalent
orientation
unspecified31

Subcategories
740

not further defined27

750

not further defined28

760

not further defined30

840

not further defined

850

not further defined

860

not further defined

27

Including recognized successful completion of a programme at master or equivalent level
sufficient for ISCED 7 level completion or of a programme or a stage of a programme at
doctoral and equivalent level insufficient for ISCED 8 level completion.
28
Se not 27 ovan
29
To be used in the absence of internationally agreed definitions of academic and
professional orientations of master or doctoral and equivalent programmes and
qualifications.
30
Se not 27 ovan
31
Se not 29 ovan
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