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Förord
Svensk utbildningsklassifikation (SUN) används för klassificering av
utbildning. SUN ger förutsättningar för att framställa jämförbar statistik
och analys av det svenska utbildningssystemet såväl nationellt som
internationellt. SUN används i centrala register för officiell statistik, till
exempel är klassifikationen en helt nödvändig del i registret över
befolkningens utbildning, Utbildningsregistret. Även företag och andra
organisationer använder SUN för egna syften som exempelvis
registrering av personalens utbildning i personaladministrativa syften.
SUN skapades på 60-talet och reviderades i slutet av 1990-talet för
anpassning till den internationella klassifikationen för utbildningsklassificering ISCED (International Standard Classification of
Education). Samtidigt skapades en mer översiktligt och användarvänlig
klassifikation för utbildning.
SUN består av en nivå- och en inriktningsindelning. För internationell
rapportering används nycklar mellan SUN-koder och ISCED.
I en förstudie 2017 framkom behov av en modernisering av SUN och
särskilt inriktningsindelningen. Därefter påbörjades arbetet med att ta
fram SUN 2020 som ersätter SUN 2000. En ny struktur för inriktningar
fastställdes i mars 2019. Strukturen för nivåindelningen är oförändrad i
SUN 2020, men innehållsbeskrivningar har uppdaterats även för
nivåindelningen.
Ett stort tack riktas till alla som med engagemang deltagit i arbetet och
som kommit med värdefulla synpunkter under arbetets gång. Här kan
särskilt omnämnas Harald Theorin på SCB:s högskolestatistik.
Rapporten har författats av Evalena Andersson och Michael Karlsson.

SCB i juni 2019
Petra Otterblad Olausson Katarina Wizell
Avdelningschef
Enhetschef
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Sammanfattning
Svensk utbildningsklassifkation (SUN) är ett system för klassificering av
utbildning. SUN ger förutsättningar för att framställa jämförbar statistik
och analys av befolkningens utbildning och det svenska utbildningssystemet såväl nationellt som internationellt. SUN används som grund
för klassificering av utbildning i centrala register och därmed även som
grund för officiell statistik. Till exempel bygger registret över
befolkningens utbildning, benämnt Utbildningsregistret, helt på
klassifikationen. Även företag och andra organisationer använder SUN i
stor omfattning för exempelvis registrering av personalens utbildning i
personaladministrativa syften.
SUN innehåller två klassifikationer: en nivåindelning och en
inriktningsindelning. En förstudie 2017 visade på behov av en
uppdaterad klassifikation för inriktningar. Efter ett omfattande arbete
inklusive en remiss har SUN 2020 en uppdaterad inriktningsklassifikation medan nivåindelningens struktur är oförändrad.
Utöver en uppdaterad struktur för inriktningar har innehållsbeskrivningar för såväl nivåer som inriktningar förbättrats och förtydligats med
fler exempel på utbildningar som ingår eller inte ingår i respektive kod.
SUN 2020 är uppdaterad för att spegla dagens utbildningar samtidigt
som klassifikationen ska vara beständig över en längre tid. Det senare är
särskilt viktigt för jämförbar statistik över tid för befolkningens
utbildning.

Förändring i struktur - inriktningar
Den uppdaterade strukturen innebär förändringar i innehåll,
benämningar och kodnummersättning. Eftersom de flesta förändringar i
innehåll är på den mest detaljerade nivån (4 positioner) blir inverkan på
statistiken liten.
Antal koder och förändring i inriktningsklassifikationen
Inriktning

SUN 2000 SUN 2020

Huvudinriktning, 1 position

9

9

Förändring
0

Huvudinriktning, 2 positioner

25

25

0

Ämnesinriktning, 3 positioner

116

117

+1

Specificering, 4 positioner

350

376

+ 26

* Den fjärde positionen består av en bokstav

För internationell rapportering finns nycklar mellan SUN och den
internationella klassifikationen ISCED.
Teckenförklaringar och förkortningar
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GY11

Läroplan för gymnasieskolan från 2011/2012

ISCED

International Standard Classification of Education, UNESCO:s
internationella utbildningsklassifikation

KU

Kompletterande utbildningar

KY

Kvalificerad yrkesutbildning

SUN

Svensk utbildningsnomenklatur

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UREG

SCB:s register över befolkningens högsta utbildningsnivå och
utbildningsinriktning, ofta benämnt “Utbildningsregistret”.

YH

Yrkeshögskoleutbildning
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1. Inledning
Bakgrund
Svensk utbildningsklassifikation (SUN) används för klassificering av
utbildning. SUN ger förutsättningar för att framställa jämförbar statistik
och analys av befolkningens utbildning och det svenska utbildningssystemet såväl nationellt som internationellt. SUN ligger till grund för
klassificering av utbildning i centrala register och därmed även som
grund för officiell statistik. SUN används som grund för klassificering
av utbildning i centrala register och därmed även som grund för officiell
statistik. Till exempel bygger registret över befolkningens utbildning,
benämnt Utbildningsregistret, helt på klassifikationen. Även företag
och andra organisationer använder SUN i stor omfattning för
exempelvis registrering av personalens utbildning i personaladministrativa syften.
SUN består av en nivå- och en inriktningsindelning. Nycklar mellan
olika versioner finns på SCB:s klassifikationssida för SUN. För
internationell rapportering används nycklar mellan SUN-koder och
ISCED.
I en förstudie 2017 framkom behov av en modernisering av SUN och
särskilt inriktningsindelningen. Samma år påbörjades ett omfattande
arbete med att ta fram en uppdaterad SUN. Efter dialog med användare
och sakkunniga följde en remiss varefter strukturen för SUN 2020 kunde
fastställas i mars 2019.
Utöver en uppdaterad struktur för inriktningar har innehållsbeskrivningar för såväl nivåer som inriktningar förbättrats och förtydligats med
fler exempel på utbildningar som ingår eller inte ingår i respektive kod.
I Utbildningsregistret implementeras SUN 2020 för läsåret 2018/19 med
publicering våren 2020. Vid framställning av annan primär statistik
kommer SUN användas tidigast för läsåret 2019/20.

Omvärldsförändringar
Under de senaste 20 åren har det skett förändringar i
utbildningssystemet. Nedan beskrivs några viktiga förändringar:
 En ny läroplan infördes i gymnasieskolan från och med läsåret
2011/2012. Den nya läroplanen, GY11, innebar förändringar i
ämnesplaner, examen, betygsskala, gymnasieprogram och
behörighetskrav till gymnasieskolan. Programmen delas in i
högskoleförberedande respektive yrkesprogram samt introduktionsprogram. När kraven för en gymnasieexamen är uppfyllda
får eleven ett examensbevis, medan de som slutfört gymnasiet
utan att uppfylla alla krav för en examen får ett studiebevis.
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Högskolan har förändrats i och med Bolognaanpassningen som
gäller från den 1 juli 2007. Högskoleutbildningen delas härefter
in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå där varje examen
kopplas till en utbildningsnivå med en fast poängomfattning.
Ett nytt poängsystem infördes där poäng ersattes av högskolepoäng (1 poäng = 1,5 högskolepoäng). Masterexamen tillkom
som en ny generell examen medan andra existerande examina
förlängdes – exempelvis förlängdes civilingenjörs-, arkitektoch sjukhusfysikerexamen med en termin till att totalt omfatta
fem års studier. En ny examenskategori infördes, konstnärliga
examina, som ersätter vissa tidigare yrkesexamina.



År 2009 infördes yrkeshögskoleutbildningar (YH). YH är en
utbildningsform på eftergymnasial nivå. I samband med att YH
infördes började de Kvalificerade yrkesutbildningarna (KY) att
fasas ut. 2013 avslutades de sista utbildningarna inom KY.



Utbildningsformen Kompletterande utbildningar (KU) saknas i
den förra versionen av SUN. Utbildningsformen har därefter
ersatts med Konst- och kulturutbildningar och vissa andra
utbildningar. Utbildningsnomenklaturen ska täcka utbildningar
som befolkningen har genomgått och därför beskrivs både
Kompletterande utbildningar samt Konst- och kulturutbildningar i SUN 2020. Kompletterande utbildningar och Konstoch kulturutbildningar är främst högskoleförberedande
konstnärliga utbildningar och yrkesutbildningar inom kulturområdet. I motsats till de kompletterande utbildningarna är
samtliga konst- och kulturutbildningar eftergymnasiala.



Den internationella klassifikationen ISCED har uppdaterats
genom ISCED 2011 (nivå) och ISCED-F 2013 (inriktning).
Strukturen har förändrats för både nivå- som inriktningsindelningen. För rapportering till de internationella
organisationerna har nycklar skapats utifrån SUN 2000 till nya
ISCED i samband med revisionerna av ISCED.



Komplexiteten i utbildningar har ökat och det finns inga tydliga
gränsdragningar mellan vissa utbildningsområden. Exempel på
områden som går i varandra är data/teknik och
media/kommunikation.

Sedan år 2015 finns förordningar om ett svenskt kvalifikationsramverk 1
för de flesta utbildningsformer. Informella utbildningar kan ansöka hos
Myndigheten för yrkeshögskolan om att bli inplacerad i ramverket.
Ramverket utgår i motsats till SUN från resultat av lärande oavsett
utbildningens längd. Om SUN i framtiden kan påverkas av
kvalifikationsramverket är oklart.

1 Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Läs mer på seqf.se.
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2. Användning
SUN används främst för att klassificera enskilda utbildningar.
Utbildningarna kan även grupperas i så kallade utbildningsgrupper
utifrån syfte med statistiken. Primärt är det alltså utbildningarna som
sådana som klassificeras enligt SUN. SUN används i hög utsträckning för
att klassificera enskilda individers utbildningsbakgrund. Ofta är det
individens högsta utbildning som man vill klassificera efter nivå och
inriktning. I princip gäller då att en utbildning ska vara fullföljd och
godkänd för att individen ska få den SUN-kod som respektive utbildning
motsvarar.

En utbildning nivåklassificeras
om omfattningen motsvarar
minst en termins heltidsstudier

SUN kan med fördel användas även vid klassificering av studerande och
examinerade vid sammanställningar och statistik av olika slag. I princip
kan SUN användas vid klassificering av all utbildning, dvs. såväl
skolmässig utbildning som arbetsmarknadsutbildning, personalutbildning och folkbildning. För att en utbildning ska nivåklassificeras
ska omfattningen motsvara minst en termins heltidsstudier. Däremot
kan inriktningsklassifikationen användas även vid klassificering av
kortare kurser som exempelvis personalutbildning och folkbildning.
SUN 2020 har precis som SUN 2000 en detaljeringsnivå som ansetts
lämplig i en nationell klassifikation av såväl äldre som framtida
utbildningar eftersom klassifikationen måste hålla för förändringar i
utbildningssystemet över tid.
Om behov av ytterligare detaljeringsnivå föreligger inom till exempel
vissa branscher eller företag kan lokala utvidgningar av koden skapas.
Till exempel har Myndigheten för yrkeshögskolan utvecklat en egen
inriktningsindelning av SUN för redovisning av yrkeshögskoleutbildningar.
Inom utbildningsområdet finns andra klassifikationer för specifika
behov. Här kan nämnas Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 som används för klassificering av forskningsämnen och för
klassificering av den undervisande och forskande personalen vid
universitet och högskolor. Den indelning av läkares specialistkompetenser som Socialstyrelsen ansvarar för ger en mer detaljerad
indelning av läkarutbildade än SUN 2020.

Utbildningsregistret
SUN är en central klassifikation i statistiken över befolkningens
utbildning som bygger på individregistret över befolkningens
utbildning, i vardagligt tal kallat Utbildningsregistret (UREG).
Utbildningsregistret mäter befolkningens högsta utbildningsnivå och
utbildningsinriktning som är klassificerad enligt SUN. UREG baseras på
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flera olika källregister och kompletteras med en enkätundersökning
riktad till nyinvandrade utrikes födda som saknar uppgift om högsta
utbildning i registret. Registret byggs upp av källregister som hämtas
från andra myndigheter och internt inom SCB. Från de olika
källregistren hämtas uppgift om avklarade utbildningar för en individ.
Informationen kan avse utbildningsform, längd på utbildningen och
huvudsakligt innehåll.
Klassificeringen av utbildningsnivå och inriktning görs främst av SCB.
Yrkeshögskoleutbildningar och konst- och kulturutbildningar kodas
dock av Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetsförmedlingen
registrerar uppgifter om nivå och inriktning för de inskrivna vid
förmedlingarna och i myndighetens ansvar för etablering av nyanlända
på arbetsmarknaden ingår att registrera de nyanländas utbildningsbakgrund. SCB kodar efter den information som finns tillgänglig. Bland
avgångna från gymnasieskolan sätts SUN-koden utifrån personens
studievägskod. I fråga om de uppgifter som inhämtas från
Socialstyrelsen sätts SUN-koden utifrån individens legitimationsyrke
inom hälso- och sjukvården. Avgångna från grundskolan får samtliga
samma nivå- och inriktningskod liksom de personer som uppnått
grundläggande behörighet till högskolan via folkhögskolan.
När alla utbildningar kodats läggs uppgifterna in i en fil som innehåller
personernas samtliga utbildningar. Utifrån avklarade utbildningar väljs
den utbildning som för närvarande innehåller den högsta utbildningsnivån. Uppgifterna i UREG avser individens högsta utbildning vid
respektive årsskifte.

Befolkningens utbildning
I den officiella statistiken över befolkningens utbildning redovisas
utbildningsnivå och inriktning efter bland annat kön, ålder, län,
kommun, födelseland, födelseregion och år för senaste invandring.
Statistiken över befolkningens utbildning baseras på SCB:s
utbildningsregister och redovisas på SCB:s webbplats
www.scb.se/UF0506. Här finns även statistikens dokumentation.

Högskolestatistik
Inom högskolestatistiken används SUN för att redovisa sökande,
antagna och registrerade på utbildningsprogram på grundnivå och
avancerad nivå. Dessutom finns en koppling mellan SUN och varje
ämnesgrupp vilket innebär att kurser på grundnivå och avancerad nivå
kan redovisas efter SUN-inriktning på 3-siffernivå. SUN ligger även till
grund för huvudområdesgrupp som anger inriktningen för samtliga
generella examina på grundnivå och avancerad nivå. Vidare redovisas
högskolans personal efter högsta utbildning. Högskolestatistiken
redovisas på Universitetskanslersämbetets webbplats och SCB:s
webbplats.
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Utbildningsgrupper

Utbildningsgrupperna utgör
inte en del av klassifikationen.

Genom att kombinera nivå och inriktning kan utbildningsgrupper
skapas för analys och redovisning av statistik. På SCB:s webbplats
redovisas (www.scb.se/sun) cirka 100 utbildningsgrupper som
tillsammans täcker in alla nivåer och inriktningar i klassifikationen.
Exempelvis finns grupper för civilingenjörer, läkare och sjuksköterskor.
Utbildningsgrupper kan användas vid prognoser över utbudet av
personer med en viss utbildning där fokus kan vara på några eller flera
utbildningsgrupper.
Ett viktig användare av utbildningsgrupper är prognosinstitutet (PI) på
SCB. PI skapar egna utbildningsgrupper utifrån SUN, grupper som
används för långsiktiga prognoser. I Arbetskraftbarometern
(http://www.scb.se/uf0505) prognosticeras arbetsmarknadsläget och
framtidsutsikterna de närmaste åren för ett 70-tal utbildningsgrupper. I
Trender och Prognoser (http://www.scb.se/uf0515) används också
egendefinierade utbildningsgrupper där syftet är att ge en bild av
arbetsmarknadsutsikterna för olika utbildningar på lång sikt.

Internationell rapportering
För internationell rapportering används den internationella
utbildningsklassifikationen ISCED, där varje individ tilldelas en ISCEDkod. Se även avsnittet om ISCED nedan.

Övrigt
I dokumentationen för Befolkningens utbildning finns mer information
om användningsområden och användare, se avsnittet ovan.
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3. ISCED
ISCED – International Standard
Classification of Education

ISCED ingår i FN:s internationella familj av ekonomiska och sociala
klassifikationer. ISCED är en referensklassifikation för samordning av
utbildningsprogram och relaterade kvalifikationer i form av
utbildningsnivåer och inriktningar. Det finns en internationell
överenskommelse om att använda ISCED och ISCED är antagen av
UNESCOS2 medlemsstater. ISCED utvecklades i mitten på 70-talet och
reviderades 1997 samt 2011 och 2013.
ISCED 1997 och ISCED 2011 är en utbildningsklassifikation som
framställts utifrån många länders utbildningssystem. Den
internationella klassifikationen är därför inte lika detaljerad som
nationella utbildningssystem och täcker inte heller alla nationella
behov på en utbildningsklassifikation. Syftet med ISCED är att kunna
redovisa jämförbar internationell utbildningsstatistik.
Den internationella utbildningsklassifikationen för utbildningsnivå
reviderades under 2011 (ISCED 2011) och innehåller förbättrade
definitioner för olika typer av utbildning. Revideringen innebar även en
utbyggnad till att omfatta barnomsorg och anpassning till
omstruktureringen av den högre utbildningen. I klassificeringen av
utbildningsnivåer tas även hänsyn till om behörighet uppnåtts till nästa
nivå. Under 2013 har också klassificeringen av utbildningens inriktning
(ISCED-F 2013) reviderats.
I anslutning till implementering av de nya internationella
klassificeringarna bedömdes SUN vara tillräcklig för den internationella
rapporteringen av utbildningsstatistik. Det har inneburit att SUN inte
har reviderats till följd av revideringar av de internationella
klassifikationerna.
Vid klassificering av svenska utbildningar enligt ISCED 2011 och
ISCED 97 är det huvudsakligen längden på utbildningen som varit
styrande.
ISCED är en central del i den så kallade UOE-rapporteringen. UOE är
UNESCO:s, OECD:s och EU:s gemensamma undersökning med syfte att
redovisa uppgifter för ländernas formella utbildningsystem. ISCED är
också viktig för flera individ- och hushållsundersökningar som
exempelvis Arbetskraftsundersökningarna (AKU), Vuxnas deltagande i
utbildning (AES) samt undersökningen om levnadsförhållanden (ULF).

2

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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Nycklar mellan ISCED och mellan SUN-versioner
SUN 2020 och SUN 2000 bygger på ISCED 97. För internationell
rapportering av uppgifter används korresponderande nycklar mellan
SUN och ISCED F-2013 (inriktning) respektive ISCED 2011 (nivå).
Nycklar redovisas tillsammans med annan information på SUN:s
webbplats www.scb.se/sun.
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4. Struktur
SUN 2020 är precis som sin föregångare SUN 2000 uppbyggd av två
klassifikationer; en nivåklassifikation och en inriktningsklassifikation.
Båda är hierarkiskt uppbyggda vilket möjliggör en flexibel användning
på så sätt att samtliga positioner inte behöver användas. Den tredje
positionen i nivåindelningen kan utelämnas om de två första
positionerna ger tillräcklig information om utbildningens nivå. Likaså
kan den fjärde positionen i inriktningsindelningen utelämnas om de tre
första ger tillräcklig information om utbildningens inriktning.

Nivå
Den första positionen anger utbildningens grova nivå. Observera att på
denna nivå går det inte att särskilja om en utbildning är avklarad eller
inte utan endast att det är en utbildningsnivå utifrån en påbörjad eller
genomgången utbildning.

För att klassificeras till nivån
för gymnasial utbildning krävs
normalt minst ett års studier

0 Förskoleutbildning
1 Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år
2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år
3 Gymnasial utbildning
4 Eftergymnasial utbildning, kortare än 2 år
5 Eftergymnasial utbildning, 2 år eller längre
6 Forskarutbildning
Den andra positionen anger utbildningens teoretiska längd i antal år.
Med teoretisk längd avses den längd som en utbildning normalt anses
ha vid heltidsstudier, dvs. en högskoleutbildning som normalt kräver tre
års studier (180 högskolepoäng) får siffran 3 i andra positionen.
(Undantag: Nivå 0–2 där utbildningens längd inte anges.)
Med hjälp av första och andra positionen kan lämpliga redovisningsgrupper skapas, inklusive nivåindelningar motsvarande den första SUNklassifikationen, föregångaren till SUN 2000. Därutöver finns möjlighet
att skapa andra indelningar som ger goda möjligheter till klassificering
av utbildningens längd, genom att använda första och andra positionen.
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Den tredje positionen beskriver typ av utbildning. Den skiljer i första
hand på yrkesinriktade utbildningar och mer generella utbildningar
samt på utbildningar avslutade med avgångsbetyg eller examen och
utbildningar avslutade utan avgångsbetyg eller examen.
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Översikt av nivåklassifikationen i SUN 2020
Nivå

Längd

Specificering

0 Förskoleutbildning

00 Förskoleutbildning

002 Förskoleklass
001 Förskola
000 Övrig förskoleutbildning

1 Förgymnasial utbildning,
kortare än 9 år

10 Förgymnasial utbildning,
kortare än 9 år

106 Folkskoleutbildning
102 Grundskoleutbildning, årskurs 1-6
100 Övrig förgymnasial utbildning kortare än 9 år

2 Förgymnasial utbildning,
9 (10) år

20 Förgymnasial utbildning,
9 (10) år

206 Grundskoleutbildning, årskurs 7–9 (10)
204 Realskoleutbildning
200 Övrig förgymnasial utbildning

3 Gymnasial utbildning

31 Gymnasial utbildning,
kortare än 2 år

317 Yrkesinriktad utbildning, kortare än 2 år
316 Studieförberedande utbildning, kortare än 2 år
313 Yrkesinriktad utbildning, ej examen, kortare än 2 år
312 Studieförberedande utbildning, ej examen, kortare än 2 år
310 Övrig gymnasial utbildning, kortare än 2 år

32 Gymnasial utbildning, 2 år

327 Yrkesinriktad utbildning, 2 år

(minst 2 men ej 3 år)

326 Studieförberedande utbildning, 2 år
323 Yrkesinriktad utbildning, ej examen, 2 år
322 Studieförberedande utbildning, ej examen, 2 år
320 Övrig gymnasial utbildning, 2 år
33 Gymnasial utbildning, 3 år

337 Yrkesinriktad utbildning, 3 år
336 Studieförberedande utbildning, 3 år
333 Yrkesinriktad utbildning, ej examen, 3 år
332 Studieförberedande utbildning, ej examen, 3 år
330 Övrig gymnasial utbildning, 3 år

4 Eftergymnasial utbildning,
kortare än 2 år

41 Eftergymnasial utbildning,
kortare än 2 år

417 Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola,
kortare än 2 år
415 Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, kortare än 2 år
413 Gymnasial påbyggnadsutbildning, kortare än 2 år
412 Minst 30 högskolepoäng, kortare än 2 år
410 Övrig eftergymnasial utbildning, kortare än 2 år

5 Eftergymnasial utbildning,
minst 2 år

52 Eftergymnasial utbildning,
2 år (minst 2 men ej 3 år)

527 Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 2 år
526 Generell utbildning, vid universitet och högskola, 2 år
525 Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 2 år
522 Minst 120 högskolepoäng, ej examen, 2 år
520 Övrig eftergymnasial utbildning, 2 år

SCB – SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur

16

Nivå

Längd

Specificering

53 Eftergymnasial utbildning,
3 år (minst 3 men ej 4 år)

537 Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 3 år
536 Generell utbildning, vid universitet och högskola, 3 år
535 Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 3 år
532 Minst 180 högskolepoäng, ej examen, 3 år
530 Övrig eftergymnasial utbildning, 3 år

54 Eftergymnasial utbildning,
4 år (minst 4 men ej 5 år)

547 Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 4 år
546 Generell utbildning, vid universitet och högskola, 4 år
545 Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 4 år
540 Övrig eftergymnasial utbildning, 4 år

55 Eftergymnasial utbildning,
5 år eller längre

557 Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 5 år eller längre
556 Generell utbildning, vid universitet och högskola, 5 år eller längre
555 Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 5 år eller längre
550 Övrig eftergymnasial utbildning, 5 år eller längre

6 Forskarutbildning
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64 Doktorsutbildning

640 Doktorsutbildning

62 Licentiatutbildning

620 Licentiatutbildning

60 Övrig forskarutbildning

600 Övrig forskarutbildning
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Inriktning
Den första positionen anger utbildningens innehåll på den grövsta nivån.
0 Allmän utbildning
1 Pedagogik och lärarutbildning
2 Humaniora och konst
3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration
4 Naturvetenskap, matematik och informations- och kommunikationsteknik (IKT)
5 Teknik och tillverkning
6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård
7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg
8 Tjänster

De två första positionerna i inriktningsmodulen anger huvudinriktning.
01 Bred, generell utbildning
08 Läs- och skrivinlärning för vuxna
09 Personlig utveckling
14 Pedagogik och lärarutbildning
21 Konst och media
22 Humaniora
31 Samhälls- och beteendevetenskap
32 Journalistik och information
34 Företagsekonomi, handel och administration
38 Juridik och rättsvetenskap
42 Biologi och miljövetenskap
44 Fysik, kemi och geovetenskap
46 Matematik och övrig naturvetenskap
48 Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
52 Teknik och teknisk industri
54 Material och tillverkning
58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik
62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske
64 Djursjukvård
72 Hälso- och sjukvård
76 Socialt arbete och omsorg
81 Personliga tjänster
84 Transporttjänster
85 Arbetsmiljö och renhållning
86 Säkerhetstjänster

Den tredje positionen i inriktningskoden anger ämnesinriktning och den
fjärde positionen används om inriktningen behöver specificeras
ytterligare.
På nästa sida redovisas en översikt över hela inriktningsklassifikationen.
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Översikt av inriktningsklassifikationen i SUN 2020
Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

010 Bred, generell utbildning

010a Bred, generell utbildning, allmän inriktning

0 Allmän utbildning
01 Bred, generell utbildning

010b Bred, generell utbildning, samhällsvetenskaplig och humanistisk
inriktning
010c Bred, generell utbildning, naturvetenskaplig inriktning
010x Bred, generell utbildning, annan inriktning

08 Läs- och skrivinlärning för
vuxna

080 Läs- och skrivinlärning för
vuxna

080z Läs- och skrivinlärning för vuxna

09 Personlig utveckling

090 Personlig utveckling

090z Personlig utveckling

1 Pedagogik och lärarutbildning
14 Pedagogik och lärarutbildning

140 Pedagogik och lärarutbildning, 140z Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning
allmän utbildning
142 Pedagogik

142z Pedagogik

143 Lärarutbildning för förskola
och fritidsverksamhet

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

144 Lärarutbildning för
grundskolans tidiga åldrar

144a Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, allmän ämnesinriktning
144b Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, matematik och
naturorienterande ämnen
144c Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, svenska och
samhällsorienterade ämnen
144d Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, praktisk-estetiska ämnen
144x Annan lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar

145 Ämneslärarutbildning

145a Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik
145b Ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi
145c Ämneslärarutbildning, språk
145d Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik i
kombination med historia, samhällsvetenskap och företagsekonomi
145e Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik i
kombination med språk
145f Ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi i kombination med språk
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering
145g Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik i
kombination praktisk-estetiska ämnen
145h Ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi i kombination med praktisk-estetiska ämnen
145i Ämneslärarutbildning, språk, i kombination med praktisk-estetiska
ämnen
145x Annan ämneslärarutbildning

146 Lärarutbildning i yrkesämne
och praktisk-estetiska ämnen

146a Lärarutbildning, industri och hantverk
146b Lärarutbildning, handel och administration
146c Lärarutbildning, hotell och restaurang
146d Lärarutbildning, naturbruk
146e Lärarutbildning, vård och omsorg
146f Lärarutbildning, medieproduktion
146g Lärarutbildning, musik
146h Lärarutbildning, bild och formkonst
146i Lärarutbildning, dans och teater
146j Lärarutbildning, trä- och metallslöjd samt textilslöjd
146k Lärarutbildning, idrott och hälsa
146l Lärarutbildning, hem- och konsumentkunskap
146x Lärarutbildning i annat yrkesämne och praktisk-estetiska ämnen

149 Pedagogik och lärarutbildning, 149a Specialpedagogutbildning
övrig och ospecificerad utbildning
149b Modersmålslärarutbildning
149c Skolledarutbildning
149d Speciallärarutbildning
149x Annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning
2 Humaniora och konst
21 Konst och media

210 Konst och media, allmän
utbildning

210z Konst och media, allmän utbildning

211 Bild- och formkonst

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

212 Musik, dans och dramatik

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

213 Medieproduktion

213a Medieproduktion, allmän utbildning
213b Film-, radio- och tv-produktion
213c Grafisk teknik
213d Grafisk design och foto
213x Annan utbildning inom medieproduktion
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

214 Formgivning

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

22 Humaniora

215 Konsthantverk

215z Konsthantverk

219 Konst och media, övrig och
ospecificerad utbildning

219z Konst och media, övrig och ospecificerad utbildning

220 Humaniora, allmän utbildning

220z Humaniora, allmän utbildning

221 Religion

221a Religionsvetenskap och teologi
221b Pastors-, missionärs- och diakonutbildning
221x Annan utbildning i religion

222 Främmande språk och
språkvetenskap

222a Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar
222b Engelska
222c Tyska
222d Franska
222e Spanska
222f Ryska
222g Svenska som främmande språk
222h Arabiska
222i Kinesiska
222j Japanska
222k Översättning och tolkning
222x Annan utbildning i främmande språk

223 Svenska och
litteraturvetenskap

223a Svenska och nordiska språk
223b Svenska minoritetsspråk
223c Modersmålsutbildning och teckenspråk
223d Litteraturvetenskap och litteraturhistoria
223x Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap

225 Historia och arkeologi

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

21

226 Filosofi och logik

226z Filosofi och logik

229 Humaniora, övrig och
ospecificerad utbildning

229z Humaniora, övrig och ospecificerad utbildning
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

310 Samhälls- och
beteendevetenskap, allmän
utbildning

310a Beteendevetenskap, allmän utbildning

3 Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration
31 Samhälls- och
beteendevetenskap

310b Samhällsvetenskap, allmän utbildning
310x Annan bred utbildning i samhälls- och beteendevetenskap
311 Psykologi

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

312 Sociologi, etnologi och
kulturgeografi

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

313 Statsvetenskap

313z Statsvetenskap

314 Nationalekonomi och
ekonomisk historia

314a Nationalekonomi
314b Ekonomisk historia
314x Annan utbildning i nationalekonomi och ekonomisk historia

32 Journalistik och information

319 Samhälls- och
beteendevetenskap, övrig och
ospecificerad utbildning

319z Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

320 Journalistik och information,
allmän utbildning

320z Journalistik och information, allmän utbildning

321 Journalistik och
medievetenskap

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

322 Biblioteks- och
dokumentationsvetenskap

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

329 Journalistik och information,
övrig och ospecificerad utbildning

329z Journalistik och information, övrig och ospecificerad utbildning
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

34 Företagsekonomi, handel och
administration

340 Företagsekonomi, handel och
administration, allmän utbildning

340a Företagsekonomi, allmän utbildning
340b Företagsekonomi, finansiering
340c Företagsekonomi, marknadsföring
340d Företagsekonomi, organisation och management
340e Företagsekonomi, redovisning
340f Företagsekonomi, annan inriktning
340g Handel och administration
340x Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration

341 Inköp, försäljning och
distribution

341z Inköp, försäljning och distribution

342 Marknadsföring

342z Marknadsföring

343 Bank, försäkring och
finansiering

343z Bank, försäkring och finansiering

344 Redovisning och beskattning

344z Redovisning och beskattning

345 Ledning och administration

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

346 Kontorsservice och
sekreterartjänster

346a Utbildning till medicinsk sekreterare
346x Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster

347 Arbetsplatsrelaterad utbildning 347z Arbetsplatsrelaterad utbildning

38 Juridik och rättsvetenskap

349 Företagsekonomi, handel och
administration, övrig och
ospecificerad utbildning

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

380 Juridik och rättsvetenskap

380a Juristutbildning (juristexamen)
380b Juristutbildning (juristexamen), inklusive fullgjord notarietjänstgöring
380c Rättsvetenskaplig utbildning
380x Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap

4 Naturvetenskap, matematik
och informations- och
kommunikationsteknik (IKT)
42 Biologi och miljövetenskap

420 Biologi och miljövetenskap,
allmän utbildning

420z Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning

421 Biologi och biokemi

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

44 Fysik, kemi och geovetenskap

Ämnesinriktning

Specificering

422 Miljövetenskap

422z Miljövetenskap

423 Miljövård och miljöskydd

423z Miljövård och miljöskydd

424 Naturvård och djurskydd

424z Naturvård och djurskydd

429 Biologi och miljövetenskap,
övrig och ospecificerad utbildning

429z Biologi och miljövetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

440 Fysik, kemi och geovetenskap, 440z Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning
allmän utbildning
441 Fysik

441z Fysik

442 Kemi

442z Kemi

443 Geovetenskap och
naturgeografi

443z Geovetenskap och naturgeografi

449 Fysik, kemi och geovetenskap, 449z Fysik, kemi och geovetenskap, övrig och ospecificerad utbildning
övrig och ospecificerad utbildning
46 Matematik och övrig
naturvetenskap

48 Informations- och
kommunikationsteknik (IKT)

460 Matematik och
naturvetenskap, allmän utbildning

460z Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning

461 Matematik

461z Matematik

462 Statistik

462z Statistik

469 Matematik och
naturvetenskap, övrig och
ospecificerad utbildning

469z Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

480 Informations- och
kommunikationsteknik (IKT),
allmän utbildning

480z Informations- och kommunikationsteknik (IKT), allmän utbildning

481 Datavetenskap och
systemvetenskap

481a Systemutveckling och programmering
481b Datavetenskap
481x Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap

482 Datoranvändning

482z Datoranvändning

489 Informations- och
489z Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och
kommunikationsteknik (IKT), övrig ospecificerad utbildning
och ospecificerad utbildning
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

520 Teknik och teknisk industri,
allmän utbildning

520a Civilingenjörsutbildning, generell teknik och teknisk fysik

5 Teknik och tillverkning
52 Teknik och teknisk industri

520b Ingenjörsutbildning, generell teknik och teknisk fysik
520x Annan bred utbildning i teknik och teknisk industri
521 Maskinteknik och
verkstadsteknik

521a Civilingenjörsutbildning, maskinteknik
521b Ingenjörsutbildning, maskinteknik
521c Industri och verkstadsteknik
521x Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik

522 Energi- och elektroteknik

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

523 Elektronik, datateknik och
automation

523a Civilingenjörsutbildning, datateknik
523b Civilingenjörsutbildning, automation och elektronik
523c Ingenjörsutbildning, datateknik
523d Ingenjörsutbildning, automation och elektronik
523e Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete
523f Automation
523x Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation

524 Kemi- och bioteknik

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

525 Fordons- och farkostteknik

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

526 Industriell ekonomi och
organisation

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

527 Miljöteknik och miljökontroll

527a Civilingenjörsutbildning, miljöteknik
527b Ingenjörsutbildning, miljöteknik
527x Annan utbildning i miljöteknik och miljökontroll

529 Teknik och teknisk industri,
övrig och ospecificerad utbildning

529a Civilingenjörsutbildning, övrig och ospecificerad utbildning
529b Ingenjörsutbildning, övrig och ospecificerad utbildning
529x Annan utbildning inom teknik och teknisk industri
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

54 Material och tillverkning

540 Material och tillverkning,
allmän utbildning

540a Civilingenjörsutbildning, materialteknik
540b Ingenjörsutbildning, materialteknik
540x Annan bred utbildning i material och tillverkning

541 Tillverkning och hantering av
livsmedel

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

542 Tillverkning av textilier,
konfektion och lädervaror

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

543 Tillverkning av produkter av
trä, papper, glas, porslin och plast

543a Civilingenjörsutbildning, trä, papper, glas, porslin och plast
543b Ingenjörsutbildning, trä, papper, glas, porslin och plast
543c Trätekniskt arbete
543d Pappersmassa- och papperstillverkning
543e Glas- och porslinstillverkning
543f Tillverkning av plast- och gummiprodukter
543x Annan utbildning i tillverkning i specifikt material

544 Berg- och mineralteknik

544a Civilingenjörsutbildning, berg- och mineralteknik
544b Ingenjörsutbildning, berg- och mineralteknik
544c Gruv- och järnbruksarbete
544x Annan utbildning inom berg- och mineralteknik

549 Material och tillverkning, övrig 549z Material och tillverkning, övrig och ospecificerad utbildning
och ospecificerad utbildning
58 Samhällsbyggnad och
byggnadsteknik

580 Samhällsbyggnad och
580a Civilingenjörsutbildning, bred inriktning mot byggande
byggnadsteknik, allmän utbildning
580b Ingenjörsutbildning, bred inriktning mot byggande
580x Annan bred utbildning inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik
581 Samhällsbyggnad och
arkitektur

581a Civilingenjörsutbildning, samhällsbyggnad och samhällsmiljö
581b Ingenjörsutbildning, samhällsbyggnad och samhällsmiljö
581c Arkitektutbildning
581d Landskapsarkitektutbildning
581e Landskapsingenjörsutbildning
581x Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

582 Byggnadsteknik och
anläggningsteknik

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

589 Samhällsbyggnad och
byggnadsteknik, övrig och
ospecificerad utbildning

589z Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, övrig och ospecificerad
utbildning

620 Lantbruk, trädgård, skog och
fiske, allmän utbildning

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

621 Lantbruk

621a Agronomutbildning

6 Lant- och skogsbruk samt
djursjukvård
62 Lantbruk, trädgård, skog och
fiske

621b Lantmästarutbildning
621c Utbildning i lantbruk
621d Utbildning i jordbruk
621e Utbildning i djurhållning
621f Utbildning i hästhållning
621g Utbildning i djurvård
621x Annan utbildning inom lantbruk
622 Trädgård

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

623 Skog

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

64 Djursjukvård

624 Fiske och vattenbruk

624z Fiske och vattenbruk

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

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

640 Djursjukvård

640a Veterinärutbildning
640b Djursjukskötarutbildning
640x Annan utbildning inom djursjukvård
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

720 Hälso- och sjukvård, allmän
utbildning

720z Hälso- och sjukvård, allmän utbildning

721 Medicin

721a Läkarutbildning

7 Hälso- och sjukvård samt
social omsorg
72 Hälso- och sjukvård

721b Läkarutbildning, inklusive fullgjord allmäntjänstgöring (AT)
721c Läkarutbildning, kirurgiska specialiteter
721d Läkarutbildning, invärtesmedicinska specialiteter
721e Läkarutbildning, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter
721f Läkarutbildning, enskilda basspecialiteter, exklusive allmänmedicin
721g Läkarutbildning, allmänmedicin
721h Läkarutbildning, psykiatriska specialiteter
721i Läkarutbildning, bild- och funktionsmedicinska specialiteter
721j Läkarutbildning, laboratoriemedicinska specialiteter
721k Läkarutbildning, neurologiska specialiteter
721l Läkarutbildning, tilläggsspecialiteter
721m Läkarutbildning, annan specialistkompetens
721x Annan utbildning inom medicin
723 Omvårdnad

723a Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning
723b Specialistsjuksköterskeutbildning, ambulanssjukvård
723c Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård
723d Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård
723e Specialistsjuksköterskeutbildning, operationssjukvård
723f Specialistsjuksköterskeutbildning, kirurgisk vård
723g Specialistsjuksköterskeutbildning, medicinsk vård
723h Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska
723i Specialistsjuksköterskeutbildning, barn och ungdom
723j Specialistsjuksköterskeutbildning, onkologisk vård
723k Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård
723l Specialistsjuksköterskeutbildning, vård av äldre
723m Specialistsjuksköterskeutbildning, öppen och annan inriktning
723n Barnmorskeutbildning
723o Annan omvårdnadsutbildning, allmän vård och omsorg
723p Annan omvårdnadsutbildning, sjukvård
723q Annan omvårdnadsutbildning, psykiatrisk vård
723r Annan omvårdnadsutbildning, äldreomsorg
723s Annan omvårdnadsutbildning, psykiskt funktionsnedsatta
723t Annan omvårdnadsutbildning, funktionsnedsatta
723u Annan omvårdnadsutbildning, övriga inriktningar
723x Annan utbildning inom omvårdnad

724 Tandvård

724a Tandläkarutbildning
724b Tandläkarutbildning, specialiteter för barn och ungdomar
724c Tandläkarutbildning, specialiteter för vuxna
724d Tandhygienistutbildning
724e Tandsköterskeutbildning
724f Tandteknikerutbildning
724x Annan utbildning inom tandvård
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Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

725 Tekniskt inriktad
vårdutbildning

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

726 Terapi, rehabilitering och
kostbehandling

726a Fysioterapeututbildning
726b Arbetsterapeututbildning
726c Logopedutbildning
726d Dietistutbildning
726e Kiropraktorutbildning
726f Naprapatutbildning
726x Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling

727 Farmaci

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

729 Hälso- och sjukvård, övrig och 729z Hälso- och sjukvård, övrig och ospecificerad utbildning
ospecificerad utbildning
76 Socialt arbete och omsorg

760 Socialt arbete och socialt
omsorgsarbete, allmän utbildning

760z Socialt arbete och socialt omsorgsarbete, allmän utbildning

761 Barn och ungdom

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

762 Socialt arbete

762a Socialt omsorgsarbete, allmän utbildning
762b Social omsorgsutbildning, äldre och funktionsnedsatta
762c Social omsorgsutbildning, socialpedagogisk behandling
762d Socionomutbildning
762e Hälso- och sjukvårdskuratorutbildning
762f Studie- och yrkesvägledarutbildning
762x Annan utbildning inom socialt arbete

769 Socialt arbete och socialt
omsorgsarbete, övrig och
ospecificerad utbildning
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769z Socialt arbete och socialt omsorgsarbete, övrig och ospecificerad
utbildning

Huvudinriktning

Ämnesinriktning

Specificering

810 Personliga tjänster, allmän
utbildning

810z Personliga tjänster, allmän utbildning

811 Hotell, restaurang och
storhushåll

811a Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning

8 Tjänster
81 Personliga tjänster

811b Utbildning för hotell
811c Utbildning för restaurang
811d Utbildning för storhushåll
811x Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll
812 Turism, resor och fritid

812z Turism, resor och fritid

813 Idrott och friskvård

813z Idrott och friskvård

814 Hushållstjänster och lokalvård 814a Hem- och hushållsvetenskap, allmän utbildning
814b Utbildning för lokalvård
814x Annan utbildning inom hushållstjänster och lokalvård
815 Hårvård, skönhetsvård och
massage

815a Utbildning inom hår- och skönhetsvård
815b Massageutbildning
815x Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård samt massage

84 Transporttjänster

819 Personliga tjänster, övrig och
ospecificerad utbildning

819z Personliga tjänster, övrig och ospecificerad utbildning

840 Transporttjänster

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

85 Arbetsmiljö och renhållning

86 Säkerhetstjänster

850 Arbetsmiljö och renhållning,
allmän utbildning

850z Arbetsmiljö och renhållning, allmän utbildning

851 Arbetsmiljö och arbetarskydd

851z Arbetsmiljö och arbetarskydd

852 Renhållning och
avfallshantering

852z Renhållning och avfallshantering

859 Arbetsmiljö och renhållning,
övrig och ospecificerad utbildning

859z Arbetsmiljö och renhållning, övrig och ospecificerad utbildning

860 Säkerhetstjänster, allmän
utbildning

860z Säkerhetstjänster, allmän utbildning

861 Säkerhet i samhället

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

Ämnesinriktning

Specificering

863 Militär utbildning

863a Officersutbildning
863b Chefsutbildning för officerare
863x Annan militär utbildning

869 Säkerhetstjänster, övrig och
ospecificerad utbildning

869z Säkerhetstjänster, övrig och ospecificerad utbildning

Om information saknas om utbildningen kodas utbildningen enligt nedan
9

Okänd

99

Okänd

999

Okänd

999z Okänd
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5. Förändringar i SUN 2020
SUN 2020 har uppdaterats för att spegla dagens utbildningar samtidigt
som klassifikationen ska vara beständig över tid. Det senare är särskilt
viktigt för att statistiken över befolkningens utbildning ska vara
jämförbar över tid. Nedan visas översiktligt förändringar i SUN 2020
jämfört med SUN 2000.

Förändring i struktur - inriktningar
Den uppdaterade strukturen innebär förändringar i innehåll,
benämningar och förändrad kodnummersättning. Eftersom de flesta
förändringar i innehåll är på den mest detaljerade nivån (4 positioner)
blir inverkan på statistiken liten.
Antal koder och förändring i inriktningsklassifikationen
Inriktning

SUN 2000 SUN 2020

Huvudinriktning, 1 position

9

Förändring

9

0

Huvudinriktning, 2 positioner

25

25

0

Ämnesinriktning, 3 positioner

116

117

+1

Specificering, 4 positioner

350

376

+ 26

* Den fjärde positionen består av en bokstav

Nya indelningar har skapats utifrån behov och möjlighet att koda. Har
många individer kodats till en viss kod i SUN 2000 har om möjligt nya
indelningar tillkommit. Exempel på ändringar: Specialistkompetenser
för läkare har anpassats till Socialstyrelsens senaste indelning. Ändrad
examensstruktur för specialistsjuksköterskor har också medfört en
uppdaterad indelning. Utbildningar som leder till legitimation har fått
en egen kod, exempelvis kiropraktor- och naprapatutbildning.
Exempel på nya indelningar
SUN 2020

Benämning

222h–222k

Olika inriktningskoder för ytterligare språk (arabiska, kinesiska och
japanska) samt översättning och tolkning.

314a–314b

Nationalekonomi och ekonomisk historia blir två koder

340b–340f

Företagsekonomi, delas in i fler inriktningar

380c

Rättsvetenskaplig utbildning

523a–523d

Civil- och ingenjörsutbildningar delas upp i datateknik respektive
automation och elektronik

527

Miljöteknik och miljökontroll

721c–721m

Ny indelning av specialistkompetenser för läkare

723b–723m

Ny indelning av specialistsjuksköterskeutbildning

726e

Kiropraktorutbildning

726f

Naprapatutbildning

SCB – SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur

32

För ökad kompabilitet med ISCED har delar inom 85, Miljövård och
miljöskydd, strukturerats om och miljövård och miljöskydd samt
naturvård och djurskydd ingår nu i 42, Biologi och miljövetenskap.
Arbetsmiljö och arbetarskydd flyttar till 85, Arbetsmiljö och
renhållning.
Exempel på indelningar som utgått:
762e–762f

Äldre socionomutbildningar (uppgår i SUN 2020 762d)

861c

Civilförsvarsutbildning (uppgår i SUN 2020 861x)

Exempel på ändrade benämningar:
48

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

149b

Modersmålslärarutbildning

726a

Fysioterapeututbildning

Se webbplatsen för SUN, www.scb.se/sun, för mer information.

Innehållsbeskrivningar för nivåer och inriktningar
För att modernisera SUN har innehållsbeskrivningar moderniserats för
såväl nivå- som inriktningsindelningen så att det tydligare framgår vad
varje kod omfattar respektive inte omfattar, om det inte redan framgår
av benämningen.
Innehållsbeskrivningar är ett viktigt komplement till strukturen för att
förstå var innehållet i en utbildning hör hemma. Omfattartexterna är
inte tänkta att täcka in alla slags utbildningar utan vara ett hjälpmedel
för att förstå vilka typer av utbildningar som avses.
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6. Principer för klassificering
av nivå
Utbildningens innehåll avgör
Innehållet och inte
benämningen avgör hur en
utbildning ska klassificeras

Om en viss utbildning ska klassificeras som förgymnasial, gymnasial
eller eftergymnasial bestäms i princip utifrån innehållets svårighetsgrad
och komplexitet. Utbildningsformen fyller här en viktig roll för hur en
enskild utbildning ska nivåkodas. I vissa fall, särskilt när det gäller
informella utbildningar, kan det vara svårt att bedöma svårighetsgraden
i utbildningen. I sådana fall är gällande förkunskapskrav vägledande vid
nivåkodningen. Om samma förkunskapskrav gäller för en viss
utbildning som för universitets- och högskoleutbildning klassificeras
den som eftergymnasial. På samma sätt bör en utbildning som bygger
på genomgången grundskoleutbildning klassificeras som gymnasial.
Exempel: En ettårig utbildning i marknadsföring som ges på ett privat
institut och vänder sig till elever som genomgått ett treårigt gymnasieprogram eller motsvarande. Utbildningen klassificeras här som
eftergymnasial. Nivåkod: 415

Utbildningens längd
Vid kodning av utbildningens längd gäller att det är den teoretiska längden
för en viss utbildning, mätt i antal år vid heltidsstudier, som ska anges. Vid
klassificering av utbildningar som senare förlängts från exempelvis tvåårig
till treårig utbildning gäller att det är utbildningens faktiska längd vid det
aktuella tillfället som ska anges. Vid klassificering av utbildningar på
förgymnasial nivå anges inte utbildningens längd i antal år på samma sätt
som för gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Där anges i stället
en nolla som andra position i nivåklassifikationen.
Exempel 1: En utbildning som avslutats med en kandidatexamen
klassificeras som treårig, eftersom kraven för en sådan examen är 180
högskolepoäng (60 högskolepoäng anses motsvara ett års heltidsstudier).
Detta gäller oavsett hur många år en viss person studerat för att erhålla sin
examen. Nivåkod: 536
Exempel 2: En äldre tvåårig förskollärarutbildning ska klassificeras som
tvåårig eftergymnasial, även om den vid senare tillfälle förlängts och
blivit treårig. Nivåkod: 527

Klassificering av högsta utbildning
Primärt är det utbildningen som sådan som klassificeras enligt SUN.
Ofta används dock SUN för att klassificera en individs utbildningsbakgrund, och då ofta individens högsta utbildning. Om flera
utbildningar genomgåtts på samma nivå, anges den längsta av dessa.
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Om en person genomgått exempelvis två gymnasiala alternativt två
eftergymnasiala utbildningar ska längden för den längsta av
utbildningarna anges. Om en person genomgått två gymnasiala
alternativt två eftergymnasiala utbildningar och den ena bygger på den
andra (s.k. påbyggnadsutbildning) ska dock längden på de båda
utbildningarna summeras.
Exempel 1: En person har genomgått en treårig ingenjörsutbildning
och därefter läst engelska ett år (60 högskolepoäng). Eftersom den
senare utbildningen inte bygger på den tidigare anges personens högsta
utbildning som treårig eftergymnasial. Nivåkod: 537
Exempel 2: En person har genomgått en sjuksköterskeutbildning
omfattande tre års studier och därefter genomgått en ettårig
specialistsjuksköterskeutbildning i operationssjukvård. Då den senare
utbildningen bygger på den tidigare anges personens högsta utbildning
som fyraårig eftergymnasial. Nivåkod: 547

Påbyggnadsutbildningar
Om en påbyggnadsutbildning läggs till på exempelvis en treårig gymnasial
utbildning kommer nivån att klassas som eftergymnasial. Hade istället den
befintliga utbildningen varit en tvåårig gymnasial utbildning innebär
påbyggnaden istället att nivån är treårig gymnasial.
Exempel 1: En ettårig gymnasial påbyggnadsutbildning som bygger på en
tvåårig yrkesinriktad gymnasieutbildning klassificeras som treårig
gymnasial. Nivåkod: 337
Exempel 2: En ettårig gymnasial påbyggnadsutbildning som bygger på en
treårig gymnasieutbildning klassificeras som ettårig eftergymnasial.
Nivåkod: 413

Utbildningar avslutade utan examen
En utbildning ska normalt vara fullföljd för att en person ska ha uppnått
den utbildningsnivå som en viss utbildning har enligt SUN. I ISCED
betonas vikten av examen. I Sverige finns dock i vissa fall möjlighet att
koda utbildningar som avslutats utan avgångsbetyg/examen,
exempelvis genom att summera högskolepoäng och summera avklarade
poäng i komvux.
Exempel 1: En högskoleutbildning omfattande 150 avklarade högskolepoäng som avslutats utan uttag av examen klassificeras som tvåårig
eftersom 60 avklarade högskolepoäng anses motsvara ett års
heltidsstudier. Nivåkod: 522
Exempel 2: En komvuxutbildning med avklarade gymnasiepoäng
motsvarande ett års studier vid gymnasieskola klassificeras som ettårig
gymnasieutbildning, ej examen. Nivåkod: 312 alternativt 313
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Exempel 3: En tvåårig gymnasielinje som kompletteras med ett års
studier på komvux klassificeras som ”treårig gymnasieutbildning, ej
examen”. Nivåkod: 332 alternativt 333

Yrkesinriktad och generell utbildning
När det gäller gymnasial och eftergymnasial utbildning skiljer SUN på
yrkesinriktad respektive generell utbildning. En generell utbildning är
inriktad mot vissa ämnen snarare än mot ett specifikt yrke. Gränsen
mellan yrkesinriktad och generell utbildning är inte alltid tydlig. Se även
innehållsbeskrivningar för de olika nivåkoderna.

Eftergymnasiala utbildningar
Som universitet och högskolor räknas de lärosäten som har tillstånd att
utfärda examina enligt högskoleförordning. Eftergymnasial utbildning
som bedrivs av andra utbildningsanordnare, såsom yrkeshögskoleutbildning, konst- och kulturutbildning samt vissa folkhögskoleutbildningar, får särskilda nivåkoder för att särskiljas från traditionell
högskoleutbildning.

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsutbildning ska i huvudsak klassificeras som gymnasial
utbildning (nivå 3). Detta gäller såvida inte innehållet i en viss
utbildning uppenbart ligger på en eftergymnasial nivå. All arbetsmarknadsutbildning räknas som yrkesinriktad utbildning. Den faktiska
längden styr andra positionen i nivåkoden – huvuddelen av
utbildningarna får koden 317, dvs. yrkesinriktad gymnasial utbildning
kortare än två år. Observera också den generella principen i SUN att en
utbildning måste omfatta minst en termins heltidsstudier eller
motsvarande för att utbildningen ska kunna nivåklassificeras.

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

Ospecificerad utbildning
Den tredje positionen i nivåkoden kan ibland vara svår att bestämma och
sätts i dessa fall till ”0” vilket innebär övrig eller ej specificerad utbildning.
Utländska och äldre utbildningar kan vara svåra att klassificera.
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7. Principer för
klassificering av inriktning
Även om inriktningskoden är fristående från nivåkoden kan vissa
inriktningskoder förutsätta en viss utbildningsnivå. Till exempel
inriktningen 521a, Civilingenjörsutbildning, maskinteknik.
De svenska inriktningarna är grupperade enligt ISCED:s inriktningar.
Eftersom ISCED är en internationell klassifikation, som används av såväl
utvecklingsländer som industrialiserade länder, kan sättet att strukturera
inriktningar emellanåt kännas främmande för det svenska utbildningssystemet.
Inriktningskoderna används för att beskriva befolkningens utbildning,
vilket innebär att även äldre utbildningar ska kunna klassificeras enligt
SUN 2020. Utgångspunkt för innehållsbeskrivningarna är dagens
utbildningar.

Utbildningens huvudinnehåll avgör
De flesta utbildningar består av flera olika ämnen. Vid klassificering av
utbildningens inriktning är det utbildningens huvudsakliga innehåll som
bestämmer vilken kod som en viss utbildning ska ha.
Exempel 1: En kandidatexamen, bestående av historia och statsvetenskap
klassificeras enligt det huvudområde som examen avser. Om huvudområdet är okänt och lika många poäng är avlagda inom båda ämnesområdena väljs ett av ämnena för kodning av inriktning. Inriktningskod:
225a alternativt 313z
Exempel 2: På en lantbruksutbildning finns en variant med ekonomisk
inriktning. Utbildningen bör ändå klassificeras under lantbruk eftersom
lantbruksinriktade ämnen dominerar utbildningen. Inriktningskod: 621_

Benämning kan vilseleda

Benämningen på en utbildning kan ibland vara vilseledande och det bör
därför observeras att det är utbildningens innehåll som är styrande. Att
klassificera en viss utbildning enbart utifrån namnet kan medföra en
felaktig kod.
Till exempel har många utbildningar idag en miljöprofil och ”miljö” ingår
då ofta i namnet på utbildningen. I dessa fall är det särskilt viktigt att
fastställa huvudinnehållet i utbildningen. Detsamma gäller utbildningar
med IT-profil.
Exempel 3: En ingenjörsutbildning i miljö- och energiteknik bör
klassificeras som energiteknik om huvudinnehållet i utbildningen ligger
inom detta område. Inriktningskod: 522_
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Är istället huvudinnehållet miljöteknik klassificeras utbildningen som
miljöteknik. Inriktningskod: 527_

Breda, studieförberedande gymnasieutbildningar
Breda teoretiska utbildningar på gymnasial nivå som huvudsakligen
förbereder för fortsatta studier klassificeras under ”Allmän utbildning”
(010). Detta är fallet även om en viss tyngdpunkt lagts på naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga alternativt humanistiska ämnen.
Exempel: Det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet kodas som
allmän utbildning, naturvetenskaplig inriktning. Inriktningskod: 010c

Yrkesutbildningar
På vissa yrkesutbildningar, särskilt på gymnasienivå, kan ibland mer tid
ägnas åt allmänna ämnen än åt ämnen inom det aktuella yrkesområdet.
Dessa utbildningar ska ändå klassificeras utifrån det aktuella
yrkesområdet.
Exempel: Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet kodas som annan
omvårdnadsutbildning. Inriktningskod: 723o

Utbildning utan särskild tyngdpunkt
Om ”0” används i tredje positionen i inriktningsmodulen (dvs. för att ange
ämnesinriktning) innebär detta att utbildningen är allmän eller bred och
täcker in de flesta av de övriga ämnesinriktningarna utan att klar
tyngdpunkt lagts på någon av dessa. Undantag för de koder där ingen
ytterligare uppdelning gjorts med hjälp av den tredje positionen är 010,
080, 090, 380, 640 och 840.
Exempel: En konstnärlig utbildning utan någon speciell inriktning mot till
exempel musik, dans, bild eller formgivning klassificeras med 0 i tredje
positionen. Inriktningskod: 210z
Om ”9” används i tredje positionen är det för att ingen av de övriga
ämnesinriktningarna passar in eller för att detaljerad information om
aktuell utbildning saknas.

Tvärvetenskapliga utbildningar
En tvärvetenskaplig utbildning kodas enligt samma principer som övriga
utbildningar, dvs. att det dominerande ämnet styr koden för utbildningens
inriktning.
Exempel: En tvärvetenskaplig utbildning benämnd ”tekniken i samhället”
klassificeras som samhällsvetenskaplig om samhällsvetenskapliga ämnen
dominerar, annars som teknisk. Om det är okänt var tyngdpunkten i
utbildningen ligger väljs ändå ett av områdena. I Utbildningsregistret väljs
då det ämne som nämns först. Inriktningskod: Alternativ 520_ väljs framför
310_
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Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar klassificeras under 5, Teknik och
tillverkning. Detta är fallet även om utbildningarna är inriktade mot till
exempel ekonomi, miljö, medieproduktion etc. eftersom tyngdpunkten
förutsätts vara på tekniska ämnen som design och konstruktion av
maskiner, datorer, datorsystem och elektronisk utrustning.
Exempel: En ingenjörsexamen med inriktningen industriell ekonomi bör
kodas som ”teknisk”, eftersom tekniska ämnen dominerar utbildningen.
Inriktningskod: 526_

IT-utbildningar
Begreppet IT-utbildningar används ofta utan närmare precisering av vilka
utbildningar som avses. Normalt klassificeras IT-utbildningar under 48,
Informations- och kommunikationsteknik (IKT), eller under 523,
Elektronik, datateknik och automation, om tyngdpunkten är på teknik.
Visst inslag av IT finns även i andra utbildningar som grafisk design.
Exempel: Utbildningar i speldesign med tonvikt på grafisk design kodas
inte till 48, IKT, utan istället till 213d, Grafisk design och foto.

Påbyggnadsutbildningar
En påbyggnadsutbildning bör om möjligt klassificeras ihop med den
utbildning som den bygger på, dvs. det huvudsakliga ämnesinnehållet
bestäms av det innehåll som dominerar totalt sett. (Jfr. nivåklassificering
av påbyggnadsutbildningar, sid. 35).
Exempel: En person som har genomgått en eftergymnasial utbildning med
företagsekonomisk inriktning samt därefter en ettårig påbyggnadsutbildning i juridik. Tillsammans ger det att utbildningens inriktning blir
företagsekonomi eftersom ekonomiska ämnen dominerar de båda
utbildningarna totalt sett. Inriktningskod: 340a

Utbildning på forskarnivå
Vid inriktningsklassificering av doktors- och licentiatutbildning är det
ämnet för examen som är styrande. Vid klassificering av en viss persons
högsta utbildning kan koderna för läkarutbildning användas om en
medicinsk forskarutbildning föregåtts av en läkarexamen (721a–721m).
Detsamma gäller koderna för till exempel tandläkar- och
civilingenjörsutbildning.
Exempel 1: En doktorsexamen i ett medicinskt ämne. Inriktningskod: 721x
Exempel 2: En läkares specialistkompetens inom invärtesmedicin
(doktorsexamen). Inriktningskod: 721d
I Utbildningsregistret kodas dock disputerade inom medicin på 721x.
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8. Innehållsbeskrivningar
På följande sidor redovisas först innehållsbeskrivningar för
nivåindelningen och därefter för inriktningsindelningen.
För såväl nivå- som inriktningskoderna finns en beskrivning av vad den
treställiga koden omfattar. Den mest detaljerade nivån för båda
indelningarna har också exempel på vad som ingår genom Omfattar
respektive Omfattar också samt på vad som inte ingår i koden med
hänvisning till annan kod – Omfattar inte.
Beskrivningar och exempel är inte uttömmande. För ytterligare hjälp för
klassificering kan sökordsregistret användas, se www.scb.se/sun
Korresponderande ISCED-koder redovisas för både nivå och inriktning.
Exempel på innehållsbeskrivning för nivåindelningen:
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Innehållsbeskrivningar för

Nivåer
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Kod

Benämning

ISCED 2011

0

Förskoleutbildning

00

Förskoleutbildning

002

Förskoleklass
Här ingår utbildningar för främst sexåringar.

001

Förskola
Här omfattas förskoleverksamhet för barn från 1 år och upp till skolåldern
(förskoleklass eller grundskoleutbildning).

000

Övrig förskoleutbildning

020

010

010
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Kod

Benämning

1

Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år

10

Förgymnasial utbildning, kortare än 9 år

106

Folkskoleutbildning

ISCED 2011

100

Här ingår folkskoleutbildning, 5–8 år.

43

102

Grundskoleutbildning, årskurs 1–6
Här ingår grundskolans årskurser upp t.o.m. årskurs 6. Denna nivåkod gäller även
vid klassificering av en grundskoleutbildning som avbrutits och därmed inte
uppgått till 9 år. Även same-, grundsär- och specialskoleutbildning ingår.

100

Övrig förgymnasial utbildning, kortare än 9 år
Nivån omfattar övriga förgymnasiala utbildningar kortare än 9 år. Det handlar
framför allt om utbildningar som avslutats i utlandet.
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100

100

Kod

Benämning

ISCED 2011

2

Förgymnasial utbildning, 9 (10) år

20

Förgymnasial utbildning, 9 (10) år

206

Grundskoleutbildning, årskurs 7–9 (10)
Här ingår grundskolans högre årskurser. Vid klassificering av individers
utbildningsbakgrund gäller att årskurs 9 ska ha fullföljts för att få denna nivåkod.
För utrikes födda kan de högre årskurserna inkludera ett tionde år. Även same-,
grundsär- och specialskoleutbildning ingår.

204

Realskoleutbildning

243, 244

244

Här ingår utbildningar avslutade med realexamen.
200

244

Övrig förgymnasial utbildning
Här ingår övriga och ospecificerade utbildningar som motsvarar 9 års förgymnasial
utbildning. Det handlar framför allt om utbildningar som avslutats i utlandet.
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Kod

Benämning

3

Gymnasial utbildning

31

Gymnasial utbildning, kortare än 2 år

317

Yrkesinriktad utbildning, kortare än 2 år
Här ingår yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå omfattande minst
1 termins studier.

ISCED 2011

254

Omfattar:
 De flesta arbetsmarknadsutbildningar
Omfattar också:
 1-åriga utbildningar vid yrkesskolor, handelsskolor etc.
 Gymnasieskolans kortare specialkurser
316

Studieförberedande utbildning, kortare än 2 år
Nivån omfattar allmänna utbildningar på gymnasial nivå omfattande minst
1 termins studier.

244

Omfattar:
 Folkhögskoleutbildningar med allmän inriktning omfattande minst
1 termins studier
313

Yrkesinriktad utbildning, ej examen, kortare än 2 år
Här redovisas utbildningar vid komvux och folkhögskola motsvarande minst 1 års
studier. Här omfattas gymnasieutbildning som avslutats med studiebevis, samlat
betygsdokument eller gymnasieintyg. Gymnasieutbildning utan slutbetyg eller
gymnasieexamen ingår också. Minst en tredjedel av den sammanlagda
utbildningstiden har ägnats åt yrkesämnen.
Omfattar:
 Komvuxutbildning där avklarade poäng motsvarar 1 års studier och
andelen yrkesämnen uppgår till minst en tredjedel
 Ett yrkesinriktat gymnasieprogram som avslutats med ett studiebevis
(tidigare samlat betygsdokument) efter motsvarande 1 års studier (750–
1499 poäng)
 En gymnasieutbildning som avslutats med ett gymnasieintyg från ett
introduktionsprogram (programinriktat individuellt val och
yrkesintroduktion) motsvarande 1 års studier (750–1499 poäng)
 Gymnasiesärskoleutbildning omfattande 1 år
Omfattar också:
 En yrkesförberedande gymnasieutbildning som avbrutits efter
motsvarande 1 års studier utan slutbetyg
 Särvux, yrkesinriktad, på gymnasial nivå motsvarande 1 års studier
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254

Kod

Benämning

ISCED 2011

312

Studieförberedande utbildning, ej examen, kortare än 2 år
Nivån omfattar utbildningar vid komvux och folkhögskola motsvarande minst
1 års studier. Här omfattas gymnasieutbildning som avslutats med studiebevis
eller samlat betygsdokument. Gymnasieutbildning utan slutbetyg eller gymnasieexamen ingår också. Mindre än en tredjedel av den sammanlagda utbildningstiden
har ägnats åt yrkesämnen.

244

Omfattar:
 Komvuxutbildning där avklarade poäng motsvarar 1 års studier och
andelen yrkesämnen understiger en tredjedel
 Ett studieförberedande gymnasieprogram som avslutats med ett
studiebevis (tidigare samlat betygsdokument) motsvarande 1 års studier
(750–1499 poäng)
Omfattar också:
 En studieförberedande gymnasieutbildning som avbrutits efter
motsvarande 1 års studier utan slutbetyg
 Särvux, studieförberedande, på gymnasial nivå motsvarande 1 års studier
310

244

Övrig gymnasial utbildning, kortare än 2 år
Omfattar:
 Gymnasiala utbildningar kortare än 2 år där detaljerad information saknas.
Det kan handla om utländsk eller äldre utbildning

32

Gymnasial utbildning, 2 år

327

Yrkesinriktad utbildning, 2 år
Här ingår 2-åriga yrkesinriktade utbildningar vid gymnasieskola, folkhögskola och
yrkesskola. Här klassificeras äldre slutförda yrkesinriktade 2-åriga gymnasieutbildningar. Lärlingsutbildningar omfattande två år inkluderas här.

354

Omfattar:
 Beklädnadsteknisk linje, 2 år
 Bygg- och anläggningsteknisk linje, 2 år
 Distributions- och kontorslinjen, 2 år
 Drift- och underhållsteknisk linje, 2 år
 Fordonsteknisk linje, 2 år
 Jordbrukslinjen, 2 år
 Konsumtionslinjen, 2 år
 Livsmedelsteknisk linje, 2 år
 Processteknisk linje, 2 år
 Skogsbrukslinjen, 2 år
 Träteknisk linje, 2 år
 Verkstadsteknisk linje, 2 år
 Vårdlinjen, 2 år
 Äldre 2-åriga utbildningar vid yrkesskola

SCB – SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur

46

Kod

Benämning

326

Studieförberedande utbildning, 2 år
Nivån omfattar 2-åriga utbildningar vid gymnasieskola, fackskola och
folkhögskola som inte är yrkesinriktade. Här klassificeras äldre slutförda
studieförberedande 2-åriga gymnasieutbildningar.

ISCED 2011
344

Omfattar:
 Ekonomisk linje, 2 år
 Social linje, 2 år
 Teknisk linje, 2 år
 Äldre utbildningar vid fackskola, 2 år
323

Yrkesinriktad utbildning, ej examen, 2 år
Nivån omfattar utbildningar vid komvux och folkhögskola motsvarande minst
2 års studier. Här omfattas gymnasieutbildning som avslutats med studiebevis,
samlat betygsdokument eller gymnasieintyg. Gymnasieutbildning utan slutbetyg
eller gymnasieexamen ingår också. Minst en tredjedel av den sammanlagda
utbildningstiden har ägnats åt yrkesämnen. Studier på komvux och folkhögskola
kan summeras med studier på gymnasieskola.

352

Omfattar:
 En gymnasieutbildning som avbrutits och därefter kompletterats via
komvux där avklarade poäng motsvarar 2 års studier och där andelen
yrkesämnen uppgår till minst en tredjedel
 En yrkesinriktad gymnasieutbildning som avslutats med ett studiebevis
(tidigare samlat betygsdokument) efter motsvarande 2 års studier (1500–
2249 poäng)
 En gymnasieutbildning som avslutats med ett gymnasieintyg från ett
introduktionsprogram (programinriktat individuellt val och
yrkesintroduktion) motsvarande 2 års studier (1500–2249 poäng)
 Komvuxutbildning där avklarade poäng motsvarar 2 års studier och
andelen yrkesämnen uppgår till minst en tredjedel
 Gymnasiesärskoleutbildning omfattande 2 år
Omfattar också:
 En yrkesförberedande gymnasieutbildning som avbrutits efter
motsvarande 2 års studier utan slutbetyg
 Särvux, yrkesinriktad, på gymnasial nivå motsvarande 2 års studier
322

47

Studieförberedande utbildning, ej examen, 2 år
Nivån omfattar utbildningar vid komvux och folkhögskola motsvarande 2 års
studier. Här omfattas gymnasieutbildning som avslutats med studiebevis eller
samlat betygsdokument. Gymnasieutbildning utan slutbetyg eller gymnasieexamen ingår också. Mindre än en tredjedel av den sammanlagda utbildningstiden
har ägnats åt yrkesämnen. Studier på komvux och folkhögskola kan summeras
med studier på gymnasieskola.
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342

Kod

Benämning

ISCED 2011

Omfattar:
 En gymnasieutbildning som avbrutits och därefter kompletterats via
komvux där avklarade poäng motsvarar minst 2 års studier och där andelen
yrkesämnen understiger en tredjedel
 En gymnasieutbildning som avslutats med ett studiebevis (tidigare samlat
betygsdokument) från ett studieförberedande program motsvarande 2 års
studier (1500–2249 poäng)
 Komvuxutbildning där avklarade poäng motsvarar 2 års studier och
andelen yrkesämnen understiger en tredjedel
Omfattar också:
 En studieförberedande gymnasieutbildning som avbrutits efter
motsvarande 2 års studier utan slutbetyg
 Särvux, studieförberedande, på gymnasial nivå motsvarande 2 års studier
320

342, 344

Övrig gymnasial utbildning, 2 år
Omfattar:
 2-åriga gymnasiala utbildningar där detaljerad information saknas. Det
kan handla om utländsk eller äldre utbildning

33

Gymnasial utbildning, 3 år

337

Yrkesinriktad utbildning, 3 år
Här ingår 3-åriga yrkesinriktade utbildningar vid gymnasieskola, komvux och
folkhögskola som avslutats med en gymnasieexamen. Lärlingsutbildning
omfattande minst tre år räknas också hit.

353, 354

Omfattar:
 Barn- och fritidsprogrammet
 Bygg- och anläggningsprogrammet
 El- och energiprogrammet
 Fordons- och transportprogrammet
 Handels- och administrationsprogrammet
 Hantverksprogrammet
 Hotell- och turismprogrammet
 Industritekniska programmet
 Naturbruksprogrammet
 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 VVS- och fastighetsprogrammet
 Vård- och omsorgsprogrammet
 Riksrekryterande utbildningar (exempelvis flygteknik, marinteknik, sjöfart
och yrkesdansarutbildning)
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48

Kod

Benämning

ISCED 2011

Omfattar också:
 Äldre 3-åriga yrkesinriktade linjer och program med avgångsbetyg och
slutbetyg
Omfattar inte:
 Studiebevis, samlat betygsdokument och gymnasieintyg från ett
yrkesförberedande program, jfr nivå 313, 323 och 333
336

Studieförberedande utbildning, 3 år
Nivån omfattar 3-årig studieförberedande utbildning vid gymnasieskola, komvux
och folkhögskola som avslutats med en gymnasieexamen.

343, 344

Omfattar:
 Ekonomiprogrammet
 Estetiska programmet
 Humanistiska programmet
 Naturvetenskapliga programmet
 Samhällsvetenskapliga programmet
 Teknikprogrammet
 International Baccalaureate
Omfattar också:
 Äldre 3-åriga studieförberedande linjer och program med avgångsbetyg
och slutbetyg
Omfattar inte:
 Gymnasieingenjörsexamen från tekniskt fjärde år, jfr nivå 413
 Studiebevis och samlat betygsdokument från ett studieförberedande program,
jfr nivå 312, 322 och 332
333

Yrkesinriktad utbildning, ej examen, 3 år
Nivån omfattar utbildningar vid komvux och folkhögskola motsvarande minst
3 års studier. Här omfattas gymnasieutbildning som avslutats med studiebevis,
samlat betygsdokument eller gymnasieintyg. Gymnasieutbildning utan slutbetyg
eller gymnasieexamen ingår också. Minst en tredjedel av den sammanlagda
utbildningstiden har ägnats åt yrkesämnen. Studier på komvux och folkhögskola
kan summeras med studier på gymnasieskola.
Omfattar:
 Yrkesprogram vid gymnasium där avgångna har ett studiebevis
motsvarande 3 års studier (2 500 eller fler poäng) och inte uppfyllt kraven
för en gymnasieexamen
 Gymnasieutbildning avslutad med ett studiebevis (tidigare samlat
betygsdokument) från ett yrkesprogram motsvarande tre års studier
(2 250–2 499 poäng)
 Gymnasieutbildning avslutad med ett gymnasieintyg från ett
introduktionsprogram (programinriktat individuellt val och
yrkesintroduktion) motsvarande 3 års studier (2250 eller fler poäng)

49
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2-årig yrkesinriktad gymnasielinje kompletterad med 1 års studier på
komvux
En gymnasieutbildning som avbrutits (studiebevis och samlat betygsdokument) och därefter kompletterats vid komvux där avklarade poäng
motsvarar 3 års studier och där andelen yrkesämnen är minst en tredjedel
Komvuxutbildning där avklarade poäng motsvarar 3 års studier och
andelen yrkesämnen uppgår till minst en tredjedel
Gymnasiesärskoleutbildning, avslutad med ett gymnasiesärskolebevis

Omfattar också:

Särvux, yrkesinriktad, på gymnasial nivå motsvarande 3 års studier
Omfattar inte:
 Yrkesförberedande program som avslutats med en gymnasieexamen, jfr nivå
337
 Äldre yrkesförberedande gymnasieutbildning som avslutats med avgångsbetyg
och slutbetyg, jfr nivå 337
332

342, 344

Studieförberedande utbildning, ej examen, 3 år
Här redovisas utbildningar vid komvux och folkhögskola motsvarande 3 års
studier. Här omfattas gymnasieutbildning som avslutats med studiebevis eller
samlat betygsdokument. Gymnasieutbildning utan slutbetyg eller gymnasieexamen ingår också. Mindre än en tredjedel av den sammanlagda utbildningstiden
har ägnats åt yrkesämnen. Studier på komvux och folkhögskola kan summeras
med studier på gymnasieskola.
Omfattar:
 Studieförberedande gymnasieprogram där avgångna har ett studiebevis
motsvarande 3 års studier (2 500 eller fler poäng) och inte uppfyllt kraven
för en gymnasieexamen
 Gymnasieutbildning som avslutats med ett studiebevis (tidigare samlat
betygsdokument) från ett studieförberedande program motsvarande 3 års
studier (2 250–2 499 poäng)
 Uppnått grundläggande behörighet till högskolan via studier vid
folkhögskolan
 2-årig studieförberedande gymnasielinje kompletterad med 1 års studier
på komvux
 En gymnasieutbildning som avbrutits (studiebevis och samlat betygsdokument) och därefter kompletterats via komvux där avklarade poäng
motsvarar 3 års studier och där andelen yrkesämnen understiger en
tredjedel
 Komvuxutbildning där avklarade poäng motsvarar 3 års studier och
andelen yrkesämnen understiger en tredjedel
Omfattar också:

Särvux, studieförberedande, på gymnasial nivå motsvarande 3 års studier
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Omfattar inte:

330



Studieförberedande gymnasieprogram som avslutats med en
gymnasieexamen, jfr nivå 336



Äldre studieförberedande gymnasieutbildning som avslutats med
avgångsbetyg och slutbetyg, jfr nivå 336

Övrig gymnasial utbildning, 3 år
Omfattar:
 3-åriga gymnasiala utbildningar där detaljerad information saknas. Det
kan handla om utländsk eller äldre utbildning.

51
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4

Eftergymnasial utbildning, kortare än 2 år

41

Eftergymnasial utbildning, kortare än 2 år

417

Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, kortare än 2 år
Här ingår yrkesinriktade högskoleutbildningar kortare än 2 år. Hit räknas
utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande 60–90 högskolepoäng.

454

Omfattar:
 Folkhögskollärarutbildning
 Yrkeslärarutbildning
Omfattar också:
 YTH-utbildning (yrkesteknisk högskoleutbildning)
 Äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 1–1,5 års studier
415

454

Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, kortare än 2 år
Här redovisas eftergymnasiala yrkesutbildningar, kortare än 2 år, som inte räknas
som högskoleutbildning. Hit räknas yrkeshögskoleutbildningar som omfattar
minst ett halvår, men inte 2 år.
Omfattar:
 Eftergymnasial utbildning vid folkhögskolan
 Konst- och kulturutbildningar
 Specialistofficersutbildning
 Tullutbildning
 Yrkeshögskoleutbildning
Omfattar också:
 1-årig eftergymnasial utbildning vid privata institut
 Arbetsmarknadsutbildning på eftergymnasial nivå
 Kompletterande utbildning (KU)

413

444, 454

Gymnasial påbyggnadsutbildning, kortare än 2 år
Här ingår utbildningar på minst 1 termin som bedrivs inom gymnasieskola och
komvux och som bygger på tidigare 3-årig gymnasieutbildning. Så kallad
basårsutbildning räknas också hit, även om den bedrivs på universitet och
högskolor.
Omfattar:
 Basterminsutbildning
 Gymnasieingenjörsexamen från tekniskt fjärde år (tidigare 4-årigt tekniskt
gymnasium)
 Introduktionsterminsutbildning
 Påbyggnadsutbildningar inom komvux och gymnasieskola som bygger på
en 3-årig gymnasieutbildning
 Tekniskt och naturvetenskapligt basår
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Omfattar också:
 Högre specialkurser som bygger på en 3-årig gymnasieutbildning
412

Minst 30 högskolepoäng, kortare än 2 år
Nivån omfattar högskoleutbildning motsvarande minst 1 termins heltidsstudier,
men kortare än 2 års studier (30–119 avklarade högskolepoäng).

444

Omfattar också:
 Äldre högskoleutbildningar motsvarande minst 1 termins heltidsstudier
men inte 2 år (20–79 äldre avklarade högskolepoäng)
410

Övrig eftergymnasial utbildning, kortare än 2 år
Omfattar:
 Eftergymnasiala utbildningar kortare än 2 år där detaljerad information
saknas. Det kan handla om utländsk eller äldre utbildning
 Vissa 1-åriga konst- och kulturutbildningar, till exempel högskoleförberedande konstutbildning och konstnärlig grundutbildning

53
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5

Eftergymnasial utbildning, minst 2 år

52

Eftergymnasial utbildning, 2 år

527

Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 2 år
Här ingår yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst 2 år, men inte
3 års studier. Hit räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande
120–179 högskolepoäng.

560

Omfattar:
 Hippologutbildning
 Konstnärlig högskoleexamen
 Lantmästarutbildning
 Skogsteknikerutbildning
Omfattar också:
 Förskollärarutbildning (före högskolereformen 1993)
 Högskoleingenjörsutbildning (före högskolereformen 1993)
 Laboratorieassistentutbildning (före högskolereformen 1993)
 Sjukgymnastutbildning (före högskolereformen 1993)
 Sjuksköterskeutbildning (före högskolereformen 1993)
 2-årig konstnärlig utbildning
 Äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 2–2,5 års studier
526

560

Generell utbildning, vid universitet och högskola, 2 år
Nivån omfattar 2-åriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett
specifikt yrke. Hit räknas utbildningar som leder till generell högskoleexamen
samt motsvarande äldre utbildningar, dvs. högskoleutbildningar omfattande
120–179 högskolepoäng utan direkt inriktning mot ett specifikt yrke.
Omfattar:
 Utbildningar som leder till högskoleexamen enligt 2007 års studieordning
omfattande 120 högskolepoäng
 Utbildningar som leder till högskoleexamen enligt 1993 års studieordning
omfattande 120–179 högskolepoäng
Omfattar också:
 Ekonomisk, samhällsvetenskaplig, och humanistisk linjeutbildning, 120–
165 högskolepoäng (80–110 äldre högskolepoäng)
 Naturvetenskaplig linjeutbildning omfattande 120–165 högskolepoäng
(80–110 äldre högskolepoäng)

525

550

Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 2 år
Här redovisas 2-åriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som
högskoleutbildning. Hit räknas yrkeshögskoleutbildningar omfattande 2 år, men
inte 3 år.
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Omfattar:
 Fritidsledarutbildning
 Konst- och kulturutbildningar
 Polisutbildning
 Yrkeshögskoleutbildning
Omfattar också:
 Kompletterande utbildning (KU)
522

Minst 120 högskolepoäng, ej examen, 2 år
Här redovisas högskoleutbildningar motsvarande minst 2 år, men inte 3 års studier
(120–179 avklarade högskolepoäng) som avslutats utan uttag av examen.

560

Omfattar också:
 Äldre högskoleutbildningar motsvarande minst 2 år, men inte 3 års studier
(80–119 äldre avklarade högskolepoäng) som avslutats utan uttag av
examen
520

Övrig eftergymnasial utbildning, 2 år

560

Omfattar:
 2-åriga eftergymnasiala utbildningar där detaljerad information saknas.
Det kan handla om utländsk eller äldre utbildning

53

Eftergymnasial utbildning, 3 år

537

Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 3 år
Här ingår yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst 3 år, men inte
4 års studier. Hit räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande
180–239 högskolepoäng.
Omfattar:
 Biomedicinsk analytikerutbildning
 Fysioterapeututbildning
 Förskollärarutbildning
 Grundlärarutbildning, inriktning fritidshem
 Högskoleingenjörsutbildning
 Konstnärlig kandidatutbildning
 Sjuksköterskeutbildning
 Socionomutbildning
 Ämneslärarutbildning (180–225 högskolepoäng)
Omfattar också:
 Lärarutbildning, grundskolans tidigare år (före 2011)
 Äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 3–3,5 års studier
Omfattar inte:
 Grundlärarutbildning omfattande 4 år, jfr 547

55
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536
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Ämneslärarutbildning, omfattande 4 eller 5 år, jfr 547 och 557
660

Generell utbildning, vid universitet och högskola, 3 år
Nivån omfattar 3-åriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett
specifikt yrke. Hit räknas utbildningar som leder till kandidatexamen samt
motsvarande äldre utbildningar, dvs. högskoleutbildningar omfattande minst
180 högskolepoäng utan direkt inriktning mot ett specifikt yrke.
Omfattar:
 Utbildning som leder till kandidatexamen enligt 2007 års studieordning
omfattande 180 högskolepoäng
 Utbildning som leder till kandidatexamen enligt 1993 års studieordning
omfattande minst 180 högskolepoäng
Omfattar också:
 Ekonomisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk linjeutbildning,
omfattande 180 högskolepoäng (120 äldre högskolepoäng)
 Naturvetenskaplig linjeutbildning, omfattande 180 högskolepoäng (120
äldre högskolepoäng)
 Äldre civilekonomutbildning
 Äldre fil kand-, fil mag- och pol mag-utbildningar

535

550

Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 3 år
Omfattar treåriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som
högskoleutbildning. Hit räknas yrkeshögskoleutbildningar som omfattar minst
tre år.
Omfattar:
 Konst- och kulturutbildningar
 Yrkeshögskoleutbildning
Omfattar också:
 Kompletterande utbildning (KU)
 Officersutbildning med påbyggnad
 Pastors- och missionärsutbildning

532

660

Minst 180 högskolepoäng, ej examen, 3 år
Här redovisas högskoleutbildningar motsvarande minst 3 års studier (minst
180 avklarade högskolepoäng) som avslutats utan uttag av examen. Hit räknas
även utbildningar omfattande minst 180 högskolepoäng och som avslutats med en
examen om kravet för avlagd examen ligger lägre än på 180 högskolepoäng.
Omfattar:
 Högskoleutbildningar om minst 180 avklarade högskolepoäng avslutade
utan examen, även om de motsvarar 4 års studier eller mer
 Högskoleexamen (med krav på minst 120 högskolepoäng) omfattande
180 högskolepoäng eller mer
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Omfattar också:
 Äldre högskoleutbildningar motsvarande minst 3 års studier (120 eller fler
äldre avklarade högskolepoäng) som avslutats utan uttag av examen
530

Övrig eftergymnasial utbildning, 3 år

660

Omfattar:
 3-åriga eftergymnasiala utbildningar där detaljerad information saknas.
Det kan handla om utländsk eller äldre utbildning

54

Eftergymnasial utbildning, 4 år

547

Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 4 år
Här ingår yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst 4 års, men inte
5 års studier. Hit räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande
240–299 högskolepoäng.

760

Omfattar:
 Agronomutbildning
 Barnmorskeutbildning
 Civilekonomutbildning
 Grundlärarutbildning (240 högskolepoäng)
 Juristutbildning
 Konstnärlig magisterutbildning
 Specialistsjuksköterskeutbildning
 Ämneslärarutbildning, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9
(240–270 högskolepoäng)
Omfattar också:
 Äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande 4–4,5 års studier
Omfattar inte:
 Försvarshögskolans stabsutbildning, jfr nivå 545
 Naprapatutbildning, jfr nivå 545
 Ämneslärarutbildning omfattande 5 år, jfr nivå 557
546

Generell utbildning, vid universitet och högskola, 4 år
Nivån omfattar 4-åriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett
specifikt yrke. Hit räknas utbildningar som leder till magisterexamen samt
motsvarande äldre utbildningar, dvs. högskoleutbildningar omfattande minst
240 högskolepoäng utan direkt inriktning mot ett specifikt yrke.
Omfattar:
 Utbildning som leder till magisterexamen enligt 2007 års studieordning
omfattande 60 högskolepoäng med krav på en avlagd examen om minst
180 högskolepoäng
 Utbildning som leder till magisterexamen enligt 1993 års studieordning
omfattande minst 240 högskolepoäng

57
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Utbildning som leder till magisterexamen med ämnesbredd enligt 1993 års
studieordning, en påbyggnadsutbildning om 60 högskolepoäng, som
bygger på minst 180 tidigare avklarade högskolepoäng

Omfattar också:
 Ekonomisk, samhällsvetenskaplig och humanistisk linjeutbildning,
motsvarande 240 högskolepoäng (160 äldre högskolepoäng)
 Äldre naturvetenskaplig linjeutbildning, motsvarande 240 högskolepoäng
(160 äldre högskolepoäng)
545

750

Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 4 år
Här redovisas 4-åriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som
högskoleutbildning.
Omfattar:
 Diakonutbildning
 Församlingspedagogutbildning
 Försvarshögskolans stabsutbildning
 Naprapatutbildning

540

760

Övrig eftergymnasial utbildning, 4 år
Omfattar:
 4-åriga eftergymnasiala utbildningar där detaljerad information saknas.
Det kan handla om utländsk eller äldre utbildning

55

Eftergymnasial utbildning, 5 år eller längre

557

Yrkesinriktad utbildning, vid universitet och högskola, 5 år eller längre
Här ingår yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst 5 års studier. Hit
räknas utbildningar som leder till yrkesexamina omfattande minst 300 högskolepoäng.

760

Omfattar:
 Apotekarutbildning
 Civilingenjörsutbildning
 Konstnärlig masterutbildning
 Läkarutbildning
 Psykologutbildning
 Speciallärarutbildning
 Tandläkarutbildning
 Veterinärutbildning
 Ämneslärarutbildning (300–330 högskolepoäng)
Omfattar också:
 Äldre yrkesinriktade högskoleutbildningar omfattande minst 5 års studier

SCB – SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur

58

Kod

Benämning

ISCED 2011

Omfattar inte:
 Försvarshögskolans högre stabsofficersutbildning, jfr nivå 555
 Kiropraktorutbildning, jfr nivå 555
 Prästutbildning, jfr nivå 555
556

Generell utbildning, vid universitet och högskola, 5 år eller längre
Nivån omfattar 5-åriga högskoleutbildningar utan direkt inriktning mot ett
specifikt yrke. Hit räknas utbildningar som leder till masterexamen, dvs. högskoleutbildningar omfattande minst 300 högskolepoäng utan direkt inriktning mot ett
specifikt yrke.

760

Omfattar:
 Utbildning som leder till masterexamen enligt 2007 års studieordning
omfattande 120 högskolepoäng med krav på en tidigare examen om minst
180 högskolepoäng.
555

Yrkesinriktad utbildning, ej vid universitet och högskola, 5 år eller längre
Här redovisas 5-åriga eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte räknas som
högskoleutbildning.

750

Omfattar:
 Försvarshögskolans högre stabsofficersutbildning
 Kiropraktorutbildning
 Prästutbildning
550

Övrig eftergymnasial utbildning, 5 år eller längre
Omfattar:
 5-åriga eftergymnasiala utbildningar där detaljerad information saknas.
Det kan handla om utländsk eller äldre utbildning

59
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6

Forskarutbildning

64

Doktorsutbildning

640

Doktorsutbildning
Här ingår utbildningar som leder till doktorsexamen.

860

Omfattar också:
 Konstnärlig doktorsexamen

62

Licentiatutbildning

620

Licentiatutbildning
Här ingår utbildningar som leder till licentiatexamen.

860

Omfattar också:
 Konstnärlig licentiatexamen

60

Övrig forskarutbildning

600

Övrig forskarutbildning
Nivån omfattar övriga eller ospecificerade hithörande utbildningar, dvs.
utbildningar på forskarnivå. Normalt krävs en publicerbar avhandling som ger ett
värdefullt bidrag till kunskapen inom respektive ämnesområde för att en
utbildning ska klassificeras som forskarutbildning. I Sverige räknas bara
utbildningar som leder till doktors- och licentiatexamen som forskarutbildning.
Denna kod ska normalt endast användas när detaljerad information om en
utbildning på forskarnivå saknas, vilket kan vara fallet vid exempelvis utländsk
forskarutbildning.

860

Omfattar:
 Avslutad forskarutbildning där detaljerad information saknas om
forskarexamen, vilket kan vara fallet vid utländsk forskarutbildning
Omfattar inte:
 Doktorsexamen, jfr nivå 640
 Licentiatexamen, jfr nivå 620
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0

Allmän utbildning

01

Bred, generell utbildning

010

Bred, generell utbildning

ISCED F-2013

Här ingår utbildningar som ger kunskaper i svenska och matematik samtidigt
som de ger kunskaper inom andra ämnesområden som främmande språk,
historia, religion, samhällskunskap och naturvetenskap.
Samtliga utbildningar på grundskolenivå omfattas. Breda, teoretiska och
studieförberedande gymnasieutbildningar inkluderas också, jfr 010b, 010c.
010a

Bred, generell utbildning, allmän inriktning

0011

Omfattar:
 Grundskoleutbildning
Omfattar också:
 Utländsk utbildning motsvarande grundskoleutbildning
010b

Bred, generell utbildning, samhällsvetenskaplig och humanistisk
inriktning

0011

Omfattar:
 Gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och humanistiska program,
samtliga inriktningar
Omfattar inte:
 Gymnasieskolans estetiska program, jfr 21
010c

Bred, generell utbildning, naturvetenskaplig inriktning

0011

Omfattar:
 Gymnasieskolans naturvetenskapliga program, samtliga inriktningar
 Tekniskt och naturvetenskapligt basår
Omfattar inte:
 Gymnasieskolans teknikprogram, jfr 52, 54 och 58
010x

Bred, generell utbildning, annan inriktning

0011

Omfattar också:
 Gymnasieskolans IB-program
Omfattar inte:
 Gymnasieskolans teknikprogram, jfr 52, 54 och 58
 Gymnasieskolans yrkesförberedande program
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08

Läs- och skrivinlärning för vuxna

080

Läs- och skrivinlärning för vuxna

ISCED F-2013

Här ingår utbildningar för vuxna elever som av olika anledningar inte lärt sig
läsa och skriva.
080z

Läs- och skrivinlärning för vuxna

0021

Omfattar inte:
 Undervisning i svenska för invandrare (SFI), jfr 222g

09

Personlig utveckling

090

Personlig utveckling
Personlig utveckling omfattar utbildningar som i huvudsak refererar till
individens personliga utveckling och sociala kompetens. Även utbildning som
syftar till att öka förmågan att samarbeta, att tala i grupp, att argumentera
och föra fram ett budskap ingår.

090z

Personlig utveckling
Omfattar:
 Kurser i ledarskap
 Kurser i retorik
 Personalutbildning som utvecklar individens sociala och mentala
kompetens
 Söka-jobb-kurser
Omfattar inte:
 Utbildningar i ledarskap inriktade mot planering, organisation och
styrning, jfr 345a
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0031

ISCED F-2013

Kod

Benämning

1

Pedagogik och lärarutbildning

14

Pedagogik och lärarutbildning

140

Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade mot undervisning och pedagogiska
metoder, utan särskild tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna
inom huvudinriktning 14.

140z

Pedagogik och lärarutbildning, allmän utbildning

0110

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom pedagogiskt arbete
 Utbildning som leder till generell examen inom utbildningsvetenskap
 Övriga utbildningar inom pedagogik och lärarutbildning, allmän
utbildning

142

Pedagogik
Med pedagogik avses utbildningar inriktade mot lärandets processer samt
teorier och metoder för undervisning, uppfostran och utbildning. I första
hand inkluderas utbildningar inom vetenskapen pedagogik. Utbildningar i
pedagogik och didaktik inriktade mot ett specifikt ämnesområde ingår inte.

142z

Pedagogik

0111

Omfattar:
 Utbildning i didaktik
 Utbildning i didaktik i teoretiska och praktiska ämnen vid
lärarutbildning
 Utbildning i pedagogik som leder till generell examen inom områden
som vård, IT, drama, idrott, musik och dans
 Utbildning i pedagogiska vetenskaper
 Utbildning i specialpedagogik
 Utbildning i yrkespedagogik
 Övriga utbildningar i pedagogik
Omfattar inte:
 Friskvårdspedagogik, jfr 813z
 Lärarutbildningar, jfr 143–146
 Socialpedagogik, jfr 760z
 Speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning, jfr 149
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Kod

Benämning

143

Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet

ISCED F-2013

Här ingår utbildningar inriktade mot att undervisa barn i förskoleåldern
(3–6 år). Även utbildningar för fritidspedagoger inkluderas.
143a

Lärarutbildning, förskola

0112

Omfattar inte:
 Barnskötarutbildning, jfr 761b
143b

Lärarutbildning, fritidsverksamhet

0112

Omfattar inte:
 Fritidsledarutbildning, jfr 761c
143x

Annan lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet

144

Lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar

0112

Här redovisas utbildningar inriktade mot att ge baskunskaper i svenska och
matematik samt att ge en orientering inom andra ämnen såsom, historia,
geografi, samhällskunskap, religion, naturkunskap, musik och bild under
grundskolans tidigare år.
144a

Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, allmän ämnesinriktning

0113

Omfattar inte:
 Lärarutbildning inriktad mot grundskolans senare år, jfr 145–146
144b

Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, matematik och
naturorienterande ämnen

0113

Omfattar inte:
 Lärarutbildning inriktad mot grundskolans senare år, jfr 145–146
144c

Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, svenska och
samhällsorienterade ämnen

0113

Omfattar inte:
 Lärarutbildning inriktad mot grundskolans senare år, jfr 145–146
144d

Lärarutbildning, grundskolans tidiga åldrar, praktisk-estetiska ämnen
Omfattar också:
 Lärarutbildning med inriktning mot idrott, bild och musik för
grundskolans tidiga åldrar
Omfattar inte:
 Lärarutbildning inriktad mot grundskolans senare år, jfr 145–146
 Lärarutbildning med inriktning mot idrott, bild och musik för
grundskolans senare år, jfr 146
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0113

ISCED F-2013

Kod

Benämning

144x

Annan lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar

0113

Omfattar inte:
 Modersmålslärarutbildning, jfr 149b
 Speciallärarutbildning, jfr 149d
 Specialpedagogutbildning, jfr 149a

145

Ämneslärarutbildning
Ämneslärarutbildning omfattar utbildningar inriktade mot att undervisa i
allmänna och teoretiska ämnen. I första hand avses på grundskolans högre
nivåer samt på gymnasial nivå. Även lärarutbildningar som kombinerar
teoretiskt ämne med praktisk-estetiska ämnen inkluderas.

145a

Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik

0114

145b

Ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi

0114

Omfattar:
 Ämneslärarutbildning, inriktning geografi
 Ämneslärarutbildning, inriktning psykologi
 Ämneslärarutbildning, inriktning religionskunskap
 Övrig ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi
145c

Ämneslärarutbildning, språk

0114

Omfattar inte:
 Ämneslärarutbildning i modersmål, jfr 149b
145d

Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik i
kombination med historia, samhällsvetenskap och företagsekonomi

0114

145e

Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik i
kombination med språk

0114

145f

Ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi i kombination med språk

0114

145g

Ämneslärarutbildning, matematik, data, naturvetenskap och teknik i
kombination med praktisk-estetiska ämnen

0114

145h

Ämneslärarutbildning, historia, samhällsvetenskap och
företagsekonomi i kombination med praktisk-estetiska ämnen

0114

145i

Ämneslärarutbildning, språk, i kombination med praktisk-estetiska
ämnen

0114
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Kod

Benämning

145x

Annan ämneslärarutbildning

ISCED F-2013
0114

Omfattar inte:
 Folkhögskollärarutbildning, jfr 149x
 Didaktik i teoretiska ämnen, jfr 142z

146

Lärarutbildning i yrkesämne och praktisk-estetiska ämnen
Här ingår utbildningar inriktade mot att undervisa i yrkesämnen och i
praktisk-estetiska ämnen.

146a

Lärarutbildning, industri och hantverk

0114

Omfattar:
 Lärarutbildning, inriktning bygg- och anläggning
 Lärarutbildning, inriktning el
 Lärarutbildning, inriktning energi
 Lärarutbildning, inriktning fordon
 Lärarutbildning, inriktning frisör
 Övrig lärarutbildning inom industri och hantverk
146b

Lärarutbildning, handel och administration

0114

146c

Lärarutbildning, hotell och restaurang

0114

146d

Lärarutbildning, naturbruk

0114

146e

Lärarutbildning, vård och omsorg

0114

146f

Lärarutbildning, medieproduktion

0114

146g

Lärarutbildning, musik

0114

146h

Lärarutbildning, bild och formkonst

0114

146i

Lärarutbildning, dans och teater

0114

146j

Lärarutbildning, trä- och metallslöjd samt textilslöjd

0114

146k

Lärarutbildning, idrott och hälsa

0114

146l

Lärarutbildning, hem- och konsumentkunskap

0114

Omfattar också:
 Lärarutbildning, inriktning hushållsvetenskap
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Kod

Benämning

146x

Lärarutbildning i annat yrkesämne och praktisk-estetiska ämnen

0114

Omfattar:
 Flyginstruktörutbildning
 Trafiklärarutbildning
 Övriga lärarutbildningar i annat yrkesämne och praktisk-estetiska
ämnen
Omfattar inte:
 Didaktik i praktiska ämnen, jfr 142z

149

Pedagogik och lärarutbildning, övrig och ospecificerad utbildning
Omfattar utbildningar med pedagogiskt innehåll som inte hör hemma under
någon av de övriga inriktningarna inom huvudinriktning 14, Pedagogik och
lärarutbildning. Utbildningar som redovisas här är inte breda utbildningar
utan här inkluderas utbildningar i specialpedagogik, modersmål,
skolledarutbildning, speciallärarutbildning och folkhögskollärarutbildning.

149a

Specialpedagogutbildning

0119

149b

Modersmålslärarutbildning

0119

149c

Skolledarutbildning

0119

149d

Speciallärarutbildning

0119

149x

Annan utbildning inom pedagogik och lärarutbildning

0119

Omfattar:
 Folkhögskollärarutbildning
 Utbildning till studiehandledare
 Utbildning till lärarassistent
 Övriga utbildningar inom pedagogik och lärarutbildning
Omfattar inte:
 Generella examina i specialpedagogik, jfr 142z
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Kod

Benämning

2

Humaniora och konst

21

Konst och media

210

Konst och media, allmän utbildning

ISCED F-2013

Här ingår breda utbildningar inriktade mot konst och media utan tydlig
tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna under 21.
210z

Konst och media, allmän utbildning

211

Bild- och formkonst

0210

Här ingår utbildningar inriktade mot framställning av konst, konstnärliga
tekniker, utställningskunskap, konsthistoria och samtidsteori.
211a

Bild- och formkonstnärlig utbildning

0213

Omfattar:
 Gymnasieskolans estetiska program, inriktning bild och formgivning
 Utbildning i fri konst
 Övrig bild- och formkonstnärlig utbildning
Omfattar inte:
 Lärarutbildning i bild- och formkonst, jfr 146h
 Utbildningar i formgivning, jfr 214
211b

Konstvetenskap och konsthistoria

0213

Omfattar också:
 Utbildning i estetik
211x

Annan utbildning inom bild- och formkonst

0213

Omfattar inte:
 Utbildningar i arkitektur, jfr 581
 Utbildningar i konsthantverk, jfr 215z

212

Musik, dans och dramatik
Här ingår utbildningar inriktade mot scenframställning som framförande,
komposition, scenteknik, scenografi, koreografi och regi. Även teori och
historia inom området ingår.

212a

Musik
Omfattar:
 Gymnasieskolans estetiska program, inriktning musik
 Musikalutbildning
 Musikerutbildning
 Musikproducentutbildning
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0215

Kod

ISCED F-2013

Benämning





Utbildning i opera
Utbildning till kantor
Övriga utbildningar inom musik

Omfattar inte:
 Lärarutbildning i musik, jfr 146g
212b

Dans, teater och dramatik

0215

Omfattar:
 Gymnasieskolans estetiska program, inriktning dans och teater
 Utbildningar i scenografi
 Utbildningar i scenteknik
 Övriga utbildningar inom dans, teater och dramatik
Omfattar inte:
 Lärarutbildning i dans, teater och dramatik, jfr 146i
 Scen- och teaterteknikerutbildning med tyngdpunkt på teknik, jfr 523x
212c

Musik-, dans-, film- och teatervetenskap samt -historia

0215

212x

Annan utbildning inom musik, dans och dramatik

0215

213

Medieproduktion
Här ingår utbildningar inriktade mot tekniker och färdigheter för att
framställa böcker, tidningar, radio- och tv-produktioner, film- och
videoproduktioner, musikinspelningar och grafiska produkter oavsett
distributionsformat. Utbildningar i illustration; foto och datorgrafik;
utformning av trycksaker med avseende på rubrikers, textytors och bilders
placering i förhållande till varandra ingår.

213a

Medieproduktion, allmän utbildning

0211

Omfattar också:
 Gymnasieskolans estetiska program, inriktning estetik och media
 Konstnärlig utbildning, inriktning medieproduktion
Omfattar inte:
 Civil- och ingenjörsutbildningar, jfr 523
213b

Film-, radio- och tv-produktion

0211

Omfattar:
 Utbildning i produktion av podcasts
 Utbildning i produktion av webbradio och webb-tv
 Utbildning till manusförfattare
 Övriga utbildningar inom film-, radio- och tv-produktion
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Kod

Benämning

ISCED F-2013

Omfattar inte:
 Civil- och ingenjörsutbildningar, jfr 523
213c

Grafisk teknik

0211

Omfattar också:
 Utbildning till grafisk tryckare
Omfattar inte:
 Grafisk formgivning, jfr 213d
213d

Grafisk design och foto

0211

Omfattar:
 Animationsutbildning
 Fotografutbildning
 Illustrationsutbildning
 Reklamutbildning med inriktning på utformning och framställning
 Utbildning i informationsdesign
 Utbildning i speldesign, inriktning grafisk design
 Övriga utbildningar i grafisk design och foto
Omfattar inte:
 Kortare utbildningar i användandet av specifik programvara för desktop
publishing och webbutveckling (personalutbildning), jfr 482z
 Marknadsföring, jfr 342z
 Utbildningar i programmering av exempelvis spel, jfr 481a
213x

Annan utbildning inom medieproduktion

0211

Omfattar inte:
 Journalistutbildning, jfr 321a
 Medie- och kommunikationsvetenskap, jfr 321b
 Tekniska utbildningar i medieproduktion, jfr 48 och 52

214

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

214a

Modedesign

0212

Omfattar också:
 Textildesign
214b

71

Inredningsarkitektur och inredningsdesign
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0212

Kod

Benämning

214c

Industri- och produktdesign

ISCED F-2013
0212

Omfattar också:
 Utbildningar inom förpackningsdesign
214x

Annan utbildning inom formgivning

0212

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom design
 Utbildning som leder till generell examen inom modevetenskap
 Övriga utbildningar inom formgivning

215

Konsthantverk
Här ingår utbildningar inriktade mot tekniker och färdigheter i specifika
konsthantverk som keramik, guld- och silversmide, vävning och slöjd.

215z

Konsthantverk

0214

Omfattar:
 Floristutbildning
 Glasblåsarutbildning
 Instrumentmakarutbildning
 Järnsmidesutbildning
 Keramikerutbildning
 Pianoteknikerutbildning
 Utbildningar i tekniker för att bevara gamla hantverkstraditioner
 Övriga utbildningar i konsthantverk
Omfattar inte:
 Bokbinderi, jfr 213c
 Lärarutbildning i slöjd, jfr 146j
 Utbildning för industriell tillverkning av keramik, smide, glas, etc., jfr 54

219

Konst och media, övrig och ospecificerad utbildning
Här redovisas utbildningar inom konst och media som inte kan föras till
någon av de övriga inriktningarna inom 21, Konst och media. Breda
utbildningar inom området ingår inte.

219z

Konst och media, övrig och ospecificerad utbildning
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Benämning

22

Humaniora

220

Humaniora, allmän utbildning

ISCED F-2013

Här ingår breda utbildningar inriktade mot humaniora utan tydlig tyngdpunkt
på någon av de övriga inriktningarna under 22, Humaniora.
220z

Humaniora, allmän utbildning

0200

Omfattar inte:
 Gymnasieskolans humanistiska program, jfr 010b

221

Religion
Här ingår utbildningar inriktade mot religioners och livsåskådningstraditioners roller i kulturer och samhällen. Studier av nutida utformningar
och historiska bakgrunder avseende såväl kristendomen som andra
världsreligioner omfattas.

221a

Religionsvetenskap och teologi

0221

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom religionsvetenskap
 Utbildning som leder till generell examen inom teologi
 Övriga högskoleutbildningar i religionsvetenskap och teologi som
förbereder för arbete som präst, församlingspedagog eller
religionsvetenskaplig forskning
Omfattar också:
 Utbildning som leder till teologie kandidatexamen
Omfattar inte:
 Utbildning i bibelvetenskap, jfr 221x
 Utbildning i islamologi och judaistik, jfr 221x
 Utbildning i religionshistoria, jfr 221x
221b

Pastors-, missionärs- och diakonutbildning

0221

221x

Annan utbildning i religion

0221

Omfattar:
 Utbildningar i bibelvetenskap
 Utbildningar i islamologi och judaistik
 Utbildningar i religionshistoria
 Övriga utbildningar i religion
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Benämning

222

Främmande språk och språkvetenskap
Här omfattas utbildningar inriktade mot uppbyggnad och komposition av
främmande språk. Det inkluderar till språket relaterade kulturer, litteratur
och språkvetenskap. Allmänt språkvetenskapliga utbildningar ingår också.
Utbildning i de svenska minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani,
och samiska redovisas under svenska minoritetsspråk (223b).

222a

Allmän språkkunskap och allmänt språkliga utbildningar

0231

Omfattar:
 Utbildning i fonetik
 Utbildning i lingvistik
 Övriga utbildningar i allmän språkkunskap och allmänt språkliga
utbildningar
222b

Engelska

0231

222c

Tyska

0231

222d

Franska

0231

222e

Spanska

0231

222f

Ryska

0231

222g

Svenska som främmande språk

0231

222h

Arabiska

0231

222i

Kinesiska

0231

222j

Japanska

0231

222k

Översättning och tolkning

0231

Omfattar också:
 Kontakttolkutbildning
 Utbildning som leder till generell examen i översättningsvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildning för teckenspråk, jfr 223c
222x

Annan utbildning i främmande språk

0231

Omfattar inte:
 Allmän litteraturvetenskap, jfr 223d
 Modersmålsutbildning, andra än svenska minoritetsspråk, jfr 223c
 Utbildning i svenska minoritetsspråk, jfr 223b
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223

Svenska och litteraturvetenskap

ISCED F-2013

Här ingår utbildningar inriktade mot det svenska språket, dess litteratur och
språkvetenskap. Även allmän litteraturvetenskap och litteraturhistoria.
223a

Svenska och nordiska språk

0232

Omfattar inte:
 Modersmålsutbildning, jfr 223c
 Svenska minoritetsspråk, jfr 223b
 Svenska som andraspråk, jfr 222g
223b

Svenska minoritetsspråk

0232

Omfattar:
 Utbildningar i finska, jiddisch, meänkieli, romani och samiska
223c

Modersmålsutbildning och teckenspråk

0232

Omfattar inte:
 Modersmålsutbildning i svenska minoritetsspråk, jfr 223b
223d

Litteraturvetenskap och litteraturhistoria

0232

Omfattar inte:
 Litteraturvetenskap som är direkt knuten till ett främmande språk, jfr 222
223x

Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap

225

Historia och arkeologi

0232

Här redovisas utbildningar inriktade mot politiska, kulturella, ekonomiska
och sociala tillstånd och förändringar. Utbildningar i arkeologi, dvs.
utbildningar inriktade mot forntida samhällsformer, landskap, naturmiljöer
och bebyggelsemönster utifrån utgrävningar i marken inkluderas. Likaså
inkluderas utbildningar i kulturvård och museivetenskapliga utbildningar.
225a

Historia
Omfattar också:
 Utbildningar i historiska kulturer, exempelvis egyptologi och
assyriologi
Omfattar inte:
 Ekonomisk historia, jfr 314b
 Historisk osteologi, jfr 225b
 Idé- och lärdomshistoria, jfr 226z
 Konsthistoria, jfr 211b
 Litteraturhistoria, jfr 223d
 Musik-, film-, dans- och teaterhistoria, jfr 212c
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Kod


225b

ISCED F-2013

Benämning

Religionshistoria, jfr 221x

Arkeologi

0222

Omfattar också:
 Historisk osteologi
225c

Kulturvård, kulturadministration och museivetenskap

0222

Omfattar också:
 Kulturvetenskapliga utbildningar
225x

Annan utbildning inom historia och arkeologi

226

Filosofi och logik

0222

Filosofi och logik omfattar utbildningar inriktade mot grunderna för vetande
och tänkande samt mänskliga värderingar och dess grund.
226z

Filosofi och logik

0223

Omfattar:
 Etik
 Idé- och lärdomshistoria
 Vetenskapsteori
 Övrig utbildning i filosofi och logik
Omfattar inte:
 Utbildning i religion, jfr 221

229

Humaniora, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot humaniora som inte kan klassificeras
under någon av de övriga utbildningarna inom 22 och som inte kan betraktas
som breda utbildningar inom området.

229z

Humaniora, övrig och ospecificerad utbildning

0200

Omfattar inte:
 Breda utbildningar inriktade mot humaniora, jfr 220z
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3

Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

31

Samhälls- och beteendevetenskap

310

Samhälls- och beteendevetenskap, allmän utbildning

ISCED F-2013

Här ingår breda utbildningar inriktade mot samhälls- och beteendevetenskap
utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 31.
310a

Beteendevetenskap, allmän utbildning

0310

Omfattar inte:
 Ospecificerade utbildningar inom beteendevetenskap, jfr 319z
 Utbildningar i beteendevetenskap med tyngdpunkt på
personaladministration, jfr 345c
 Utbildningar i pedagogik, jfr 142z
310b

Samhällsvetenskap, allmän utbildning

0310

Omfattar:
 Utbildningar i samhällskunskap
 Utbildningar inriktade mot samhällsplanering (ej fysisk och teknisk)
 Övrig samhällsvetenskap, allmän utbildning
Omfattar också:
 Äldre pol mag-utbildning utan tydlig ämnesinriktning
Omfattar inte:
 Breda utbildningar inriktade mot humaniora, jfr 220z
 Gymnasieskolans samhällsvetenskapliga program, jfr 010b
 Ospecificerade utbildningar inom samhällsvetenskap, jfr 319z
 Utbildningar inriktade mot fysisk eller teknisk samhällsplanering, jfr 581
310x

Annan bred utbildning i samhälls- och beteendevetenskap

0310

Omfattar inte:
 Ospecificerade utbildningar inom beteendevetenskap, jfr 319z
 Utbildningar i pedagogik, jfr 142z

311

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

311a

Psykologutbildning
Omfattar inte:
 Psykologutbildning med fullgjord praktiktjänstgöring, jfr 311b
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311b

Psykologutbildning, inklusive fullgjord praktiktjänstgöring (PTP)

0313

311c

Psykoterapeututbildning

0313

311x

Annan utbildning i psykologi

0313

Omfattar:
 Utbildning i samtalsterapi
 Utbildning som leder till generell examen inom kognitionsvetenskap
 Utbildning som leder till generell examen inom psykologi
 Utbildning som leder till generell examen inom socialpsykologi
 Övriga utbildningar i psykologi
Omfattar inte:
 Utbildning i kognitionsvetenskap, inriktning informations- och
kommunikationsteknik, jfr 489z

312

Sociologi, etnologi och kulturgeografi
Här ingår utbildningar inriktade mot människors beteende i grupper och i
relation till samhället. Folklivsforskning liksom hur människor organiserar sig
och utnyttjar jordens resurser ingår.

312a

Sociologi

0314

Omfattar:
 Utbildning i kriminologi
 Utbildning i rättssociologi
 Övriga utbildningar i sociologi
Omfattar inte:
 Socionomutbildning, jfr 762d
 Utbildning i socialt arbete, jfr 762
312b

Socialantropologi och etnologi

0314

312c

Kultur- och samhällsgeografi

0314

Omfattar:
 Afrikastudier
 Asienstudier
 Latinamerikastudier
 Mellanösternkunskap
 Övriga utbildningar i kultur- och samhällsgeografi
312x

Annan utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi

0314

Omfattar:
 Utbildning i etniska relationer
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313
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Utbildning i internationell migration
Utbildning inom demografi
Övrig utbildning i sociologi, etnologi och kulturgeografi

Statsvetenskap
Här ingår utbildningar inriktade mot politik och samhällsfrågor. Utbildning
om internationella relationer liksom medborgares rättigheter och skyldigheter
ingår.

313z

Statsvetenskap

0312

Omfattar:
 Utbildning i Europakunskap
 Utbildning i freds- och konfliktkunskap
 Utbildning i internationella relationer
 Utbildning i mänskliga rättigheter
 Utbildning i politologi
 Utbildning i utvecklingsstudier
 Övriga utbildningar i statsvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildning i politisk ekonomi, jfr 314x
 Utbildning i samhällskunskap, jfr 310b

314

Nationalekonomi och ekonomisk historia
Här ingår breda utbildningar mot hushållning av samhällets resurser,
ekonomisk teori och beslutsfattande.

314a

Nationalekonomi

0311

Omfattar:
 Utbildning i ekonometri
 Utbildning i internationell ekonomi
 Övriga utbildningar inom nationalekonomi
Omfattar inte:
 Ekonomutbildningar med annan inriktning än nationalekonomi och
ekonomisk historia, jfr 34
 Utbildning i företagsekonomi, inriktning internationell ekonomi, jfr 340f
314b

Ekonomisk historia

0311

314x

Annan utbildning i nationalekonomi och ekonomisk historia

0311

Omfattar också:
 Utbildning i politisk ekonomi
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319

Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad
utbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot samhälls- och beteendevetenskap som
inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 31 och
som inte kan betraktas som breda utbildningar inom området.

319z

Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

0319

Omfattar:
 Utbildningar i genusvetenskap
 Utbildningar i handikappvetenskap
 Utbildningar i kvinnovetenskap
 Övriga utbildningar i samhälls- och beteendevetenskap, övrig och
ospecificerad utbildning
Omfattar inte:
 Breda utbildningar inriktade mot samhälls- och beteendevetenskap,
jfr 310

32

Journalistik och information

320

Journalistik och information, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade mot journalistik och information utan
klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 32.

320z

Journalistik och information, allmän utbildning

321

Journalistik och medievetenskap

0320

Här ingår breda utbildningar inriktade mot journalistik, masskommunikation
och information avseendet formulering och innehåll i meddelanden. Det
inkluderar utbildningar om nyhetsrapportering liksom att skriva reportage
och artiklar av allmänt intresse.
321a

Journalistik

0321

Omfattar också:
 Utbildningar inom bildjournalistik
 Utbildning till webbredaktör, tyngdpunkt redaktionellt innehåll
321b

Medie- och kommunikationsvetenskap

0321

Omfattar:
 Utbildning till kommunikatör
 Utbildningar i information med avseende på innehåll och
kommunikation
 Övriga utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap
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Omfattar inte:
 Utbildningar i informationsvetenskap med inriktning mot hantering av
information och dokumentering, jfr 322b
 Utbildningar i marknadsföring, jfr 340c och 342z
 Utbildningar i medieproduktion, jfr 213
 Utbildningar i medieteknik, jfr 481a och 523
321x

Annan utbildning i journalistik och medievetenskap

322

Biblioteks- och dokumentationsvetenskap

0321

Här ingår utbildningar inriktade mot hur information hanteras, teoretiskt
såväl som praktiskt och hur information kan sökas och återanvändas i till
exempel biblioteket. Utbildningar om hur informationstekniska hjälpmedel
används ingår.
322a

Bibliotekarieutbildning samt biblioteks- och informationsvetenskap

0322

322b

Dokumentations- och informationsvetenskap

0322

Omfattar:
 Utbildningar i arkivvetenskap
 Utbildningar i informationsvetenskap med inriktning mot hantering
av information och dokumentering
 Övriga utbildningar i dokumentations- och informationsvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i information, med avseende på innehåll och
kommunikation, jfr 321b
322x

Annan utbildning i biblioteks- och dokumentationsvetenskap

329

Journalistik och information, övrig och ospecificerad utbildning

0322

Här ingår utbildningar inriktade mot journalistik och information som inte
kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 32 och som
inte kan betraktas som breda utbildningar inom området.
329z
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34

Företagsekonomi, handel och administration

340

Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inom företagsekonomi, handel och
administration i privata och offentliga organisationer, med eller utan
fördjupning.

340a

Företagsekonomi, allmän utbildning

0410

Omfattar:
 Breda utbildningar inom företagsekonomi
 Civilekonomutbildning, inriktning företagsekonomi
 Gymnasieskolans ekonomiprogram, alla inriktningar
 Övriga utbildningar i företagsekonomi, allmän utbildning
Omfattar inte:
 Utbildningar i företagsekonomi med fördjupning, jfr 340b–340f
 Utbildningar i företagsekonomi, handel och administration där
tyngdpunkten ligger på någon av de övriga inriktningarna inom 34
 Utbildningar i nationalekonomi, jfr 314a
340b

Företagsekonomi, finansiering

0410

Omfattar inte:
 Yrkeshögskoleutbildningar inom finansiering, jfr 343z
340c

Företagsekonomi, marknadsföring

0410

Omfattar inte:
 Yrkeshögskoleutbildningar inom marknadsföring, jfr 342z
340d

Företagsekonomi, organisation och management

0410

340e

Företagsekonomi, redovisning

0410

Omfattar inte:
 Yrkeshögskoleutbildningar inom redovisning, jfr 344z
340f

Företagsekonomi, annan inriktning

0410

Omfattar:
 Utbildning inom företagsekonomi, inriktning affärssystem
 Utbildning inom företagsekonomi, inriktning distribution och logistik
 Utbildning inom företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning
 Utbildning inom företagsekonomi, inriktning entreprenörskap
 Utbildning inom företagsekonomi, inriktning IT-ekonomi
 Övriga utbildningar i företagsekonomi, annan inriktning
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Omfattar inte:
 Utbildning i affärslogistik, jfr 345a
 Utbildning i företagsekonomi, internationell inriktning, jfr 340a
340g

Handel och administration

0410

Omfattar:
 Gymnasieskolans handels- och administrationsprogram
Omfattar också:
 Breda yrkesinriktade utbildningar inom handel och administration
340x

Annan bred utbildning i företagsekonomi, handel och administration

0410

Omfattar också:
 Utbildningar till affärsutvecklare

341

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

341z

Inköp, försäljning och distribution

0416

Omfattar:
 Utbildningar i e-handel
 Utbildningar i offentlig upphandling
 Övriga utbildningar inom inköp, försäljning och distribution
Omfattar också:
 Utbildningar till fastighetsmäklare
Omfattar inte:
 Utbildningar i e-handel med fokus på IT-utveckling, jfr 481a
 Utbildningar i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, jfr 340c
 Utbildningar i försäljning av resor, jfr 812z
 Utbildningar i utformning av marknadsföring och reklam, jfr 213d och
342z

342

Marknadsföring
Här ingår utbildningar (andra än högskoleutbildningar) inriktade mot
aktiviteter som krävs för att en utbytesprocess av varor och tjänster ska kunna
äga rum. Utbildningar i produktutveckling, prissättning, distributionskanaler
och marknadskommunikation ingår.

342z

Marknadsföring
Omfattar:
 Utbildningar inom butikskommunikation
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Övriga utbildningar inom marknadsföring

Omfattar inte:
 Utbildningar i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, jfr 340c
 Utbildningar i utformning och framställning av reklam, jfr 213d

343

Bank, försäkring och finansiering
Här ingår utbildningar, andra än högskoleutbildningar, inriktade mot
planering, styrning, organisering och kontroll av finansiella aktiviteter och
tjänster. Utbildningar i kontroll och bevakning av finansiella resurser i
organisationer, företag och hos individer ingår, liksom tillhandahållandet av
finansiella tjänster på företags- och individnivå.

343z

Bank, försäkring och finansiering

0412

Omfattar också:
 Utbildningar till rådgivare inom bank och försäkring
Omfattar inte:
 Utbildning i företagsekonomi, inriktning finansiering, jfr 340b

344

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

344z

Redovisning och beskattning

0411

Omfattar också:
 Utbildningar till redovisningsekonom
Omfattar inte:
 Gymnasieskolans ekonomiprogram, jfr 340a
 Utbildning i företagsekonomi, inriktning redovisning, jfr 340e

345

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

345a

Ledarskap, organisation och styrning

0413

Omfattar:
 Logistikutbildning, tyngdpunkt ledning och administration
 Utbildning i affärslogistik
 Övriga utbildningar inom ledarskap, organisation och styrning
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Omfattar inte:
 Logistikutbildning som ingår i utbildning i industriell ekonomi, jfr 526
 Logistikutbildning som ingår i utbildning i transporttjänster, jfr 840a
 Utbildning i företagsekonomi, inriktning logistik, jfr 340f
 Utbildning i företagsekonomi, inriktning management, jfr 340d
 Utbildning i ledarskap avseende egen personlig utveckling, jfr 090z
345b

Administration och förvaltning

0413

Omfattar inte:
 Utbildningar i administration avseende kontorsadministration och
sekreterartjänster, jfr 346x
345c

Personal- och löneadministration

0413

Omfattar:
 Utbildning i beteendevetenskap, inriktning personaladministration
 Utbildning till löneadministratör
 Övriga utbildningar inom personal- och löneadministration
Omfattar inte:
 Utbildningar till redovisningsekonom med löneadministration, jfr 344z
345x

Annan utbildning i ledning och administration

0413

Omfattar:
 Projektledarutbildningar
 Utbildningar i arbetsliv
 Övriga utbildningar i ledning och administration

346

Kontorsservice och sekreterartjänster
Här ingår utbildningar inriktade mot administrativa rutiner samt allmänna
kontorsgöromål. Utbildningar för specifika sekreteraruppgifter såsom
utbildning för läkarsekreterare (medicinska sekreterare), advokatsekreterare
eller språklig sekreterarutbildning klassificeras här.

346a

Utbildning till medicinsk sekreterare

0415

Omfattar också:
 Utbildningar till vårdadministratör
346x

Annan utbildning i kontorsservice och sekreterartjänster
Omfattar:
 Utbildning till receptionist
 Utbildning till socialadministratör
 Övriga utbildningar i kontorsservice och sekreterartjänster
Omfattar inte:
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Utbildning till hotellreceptionist, jfr 811b

Arbetsplatsrelaterad utbildning
Arbetsplatsrelaterad utbildning omfattar utbildningar inriktade mot
organisation och verksamheter på arbetsplatsen som exempelvis
personalutbildningar.

347z

Arbetsplatsrelaterad utbildning

0417

Omfattar:
 Fackliga utbildningar
 Introduktionsutbildningar
 Utbildning i arbetsrelaterad kvalitetsutveckling
 Övriga arbetsplatsrelaterade utbildningar som inte går att klassificera
inom övriga inriktningar
Omfattar inte:
 Personalutbildning som kan klassificeras inom någon av de övriga
ämnesinriktningarna
 Utbildningar i arbetsmiljö och arbetarskydd, jfr 851z
 Utbildningar i kvalitetssäkring av teknisk karaktär, jfr 52
 Utbildningar i personlig utveckling, jfr 090z
 Utbildningar, företrädesvis på eftergymnasial nivå, inriktade mot
arbetsliv, klassificeras efter sitt huvudsakliga ämnesinnehåll, jfr 310, 312
och 345

349

Företagsekonomi, handel och administration, övrig och
ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot företagsekonomi, handel och
administration som inte kan klassificeras under någon av de övriga
inriktningarna inom 34 och som inte kan betraktas som breda utbildningar
inom området.

349z

Företagsekonomi, handel och administration, övrig och ospecificerad
utbildning

0419

Omfattar:
 Utbildningar i fastighetsekonomi
 Utbildningar i kost- och näringsekonomi, med tonvikt på ekonomi
 Utbildningar i textilekonomi
 Utbildningar i transportekonomi
 Övriga utbildningar inom företagsekonomi, handel, administration,
övrig och ospecificerad utbildning
Omfattar inte:
 Breda utbildningar i företagsekonomi, jfr 340
 Utbildningar i affärslogistik, jfr 345a
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Juridik och rättsvetenskap

380

Juridik och rättsvetenskap
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Juridik och rättsvetenskap omfattar utbildningar inriktade mot rättsreglerna
och deras tillämpning. Det inkluderar även ekonomiska och
samhällsvetenskapliga utbildningar om tyngdpunkten ligger på
rättsvetenskap.
380a

Juristutbildning (juristexamen)

0421

380b

Juristutbildning (juristexamen), inklusive fullgjord notarietjänstgöring

0421

380c

Rättsvetenskaplig utbildning

0421

Omfattar:
 Utbildningar inom affärsrätt
 Utbildningar inom arbetsrätt
 Utbildningar inom handelsrätt
 Övriga rättsvetenskapliga utbildningar
380x

Annan utbildning i juridik och rättsvetenskap
Omfattar:
 Utbildningar till juristassistent (paralegal)
 Övriga utbildningar inom juridik och rättsvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i kriminologi, jfr 312a
 Gymnasieskolans ekonomiprogram, inriktning juridik, jfr 340a
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4

Naturvetenskap, matematik och informations- och
kommunikationsteknik (IKT)

42

Biologi och miljövetenskap

420

Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade mot biologi, miljövetenskap, miljö- och
naturvård utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom
42.

420z

Biologi och miljövetenskap, allmän utbildning

421

Biologi och biokemi

0500

Biologi och biokemi omfattar utbildningar inriktade mot levande organismers
struktur, fysiologi, ärftlighet, reproduktion, utveckling och beteende.
Utbildningar inom biologins närbesläktade vetenskaper inkluderas liksom
utbildningar om kemin hos levande organismer.
421a

Biologi

0511

Omfattar:
 Utbildningar i humanbiologi
 Utbildningar i limnologi
 Utbildningar i livsvetenskap (life science)
 Utbildningar i medicinsk biologi
 Utbildningar i mikrobiologi
 Utbildningar i molekylärbiologi
 Övriga utbildningar i biologi
421b

Biokemi, toxikologi, farmakologi och nutrition

0512

Omfattar:
 Utbildningar i bioinformatik
 Utbildningar i klinisk nutrition
 Utbildningar i kostvetenskap
 Utbildningar inom farmaceutisk biovetenskap
 Utbildningar inom näringslära och näringsfysiologi
 Övriga utbildningar i biokemi, toxikologi, farmakologi och nutrition
421x

Annan utbildning i biologi och biokemi

0519

Omfattar inte:
 Dietistutbildning, jfr 726d
 Utbildning i biomedicin, jfr 721x
 Utbildning i bioteknik, jfr 524
 Utbildning i ekologi, jfr 422z
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Miljövetenskap omfattar utbildningar inriktade mot de levande organismerna
i relation till varandra och i samspel med omvärlden.
422z

Miljövetenskap

0521

Omfattar:
 Utbildningar i ekologi
 Utbildningar i humanekologi
 Övriga utbildningar i miljövetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i biologi, jfr 421a
 Utbildningar i limnologi, jfr 421a
 Utbildningar i miljöteknik och miljökontroll, jfr 527
 Utbildningar i miljövård och miljöskydd, jfr 423z
 Utbildningar i toxikologi, jfr 421b

423

Miljövård och miljöskydd
Här ingår utbildningar inriktade mot miljövård och miljöskydd.

423z

Miljövård och miljöskydd

0520

Omfattar:
 Utbildningar i hållbar utveckling
 Utbildning som leder till generell examen inom miljö- och hälsoskydd
 Utbildning som leder till generell examen inom miljövård
 Övriga utbildningar i miljövård och miljöskydd
Omfattar inte:
 Ekologi, jfr 422z
 Miljövetenskap, jfr 422z

424

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

424z

Naturvård och djurskydd
Omfattar inte:
 Utbildningar i fiske, jfr 624z
 Utbildningar i jakt, jfr 623x
 Utbildningar i skogsbruk, jfr 623c
 Utbildningar i trädgårdsbruk, jfr 622c
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429

Biologi och miljövetenskap, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot biologi, miljövetenskap, miljö- och
naturvård som inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna
inom 42 och som inte kan betraktas som breda utbildningar inom området.

429z

Biologi och miljövetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

44

Fysik, kemi och geovetenskap

440

Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning

0500

Här ingår breda utbildningar inriktade mot fysik, kemi och geovetenskap utan
någon klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 44.
440z

Fysik, kemi och geovetenskap, allmän utbildning

0530

Omfattar inte:
 Gymnasieskolans naturvetenskapliga program, samtliga inriktningar, jfr
010c

441

Fysik
Här ingår breda utbildningar inriktade mot materiens och energins egenskaper
och dess uppträdande under skilda betingelser. Utbildningar i astronomi och
rymdvetenskap inkluderas.

441z

Fysik

0533

Omfattar:
 Utbildningar i astrofysik
 Utbildningar i astronomi
 Utbildningar i rymdvetenskap
 Utbildningar i teoretisk fysik
 Övriga utbildningar i fysik
Omfattar inte:
 Sjukhusfysikerutbildning, jfr 725e
 Utbildningar i teknisk fysik, jfr 520

442

Kemi
Här ingår breda utbildningar inriktade mot grundämnens och kemiska
föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra.

442z

Kemi

0531

Omfattar:
 Utbildning i läkemedelskemi
 Utbildning i organisk kemi
 Utbildning i oorganisk kemi
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Övriga utbildningar i kemi

Omfattar inte:
 Kemiteknik, jfr 524
 Livsmedelskemi, jfr 541x
 Utbildningar i biokemi, jfr 421b

443

Geovetenskap och naturgeografi
Här ingår breda utbildningar inriktade mot jordens, inklusive hydrosfärens
och atmosfärens, sammansättning, struktur och egenskaper.

443z

Geovetenskap och naturgeografi

0532

Omfattar:
 Utbildning i geofysik
 Utbildning i geologi
 Utbildning i hydrologi
 Utbildning i meteorologi
 Utbildning i oceanografi
 Övriga utbildningar i geovetenskap och naturgeografi
Omfattar inte:
 Kultur- och samhällsgeografi, jfr 312c

449

Fysik, kemi och geovetenskap, övrig och ospecificerad utbildning
Denna utbildningsgrupp omfattar utbildningar inriktade mot fysik, kemi eller
geovetenskap som inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 44 och som inte kan betraktas som breda utbildningar inom
området.

449z

Fysik, kemi och geovetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

46

Matematik och övrig naturvetenskap

460

Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning

0539

Här ingår breda utbildningar inriktade mot matematik, statistik och
naturvetenskap utan klar tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna
inom 46.
460z

Matematik och naturvetenskap, allmän utbildning
Omfattar inte:
 Gymnasieskolans naturvetenskapliga program, samtliga inriktningar, jfr
010c

91

SCB – SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur

0500

Kod

Benämning

461

Matematik

ISCED F-2013

Matematik omfattar utbildningar inriktade mot problemlösning och
metodutveckling av abstrakta och generella problem. Det inkluderar
utbildningar i algebra, aritmetik, geometri, analys och tillämpad matematik.
461z

Matematik

0541

Omfattar också:
 Utbildningar inom numerisk analys
Omfattar inte:
 Matematisk statistik, jfr 462z

462

Statistik
Här ingår utbildningar inriktade mot insamling, utvärdering och presentation
av data. Det inkluderar även utbildningar i sannolikhetslära och dataanalys.

462z

Statistik

0542

Omfattar:
 Utbildningar i dataanalys
 Utbildningar i matematisk statistik
 Utbildningar i sannolikhetslära
 Övriga utbildningar i statistik
Omfattar inte:
 Utbildningar i demografi och befolkningsstudier, jfr 312x

469

Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad
utbildning
Här ingår utbildningar som till huvuddelen innehåller naturvetenskapliga
ämnen, men som inte går att klassificera under någon av de övriga
ämnesinriktningarna inom 42, 44 eller 46.

469z

Matematik och naturvetenskap, övrig och ospecificerad utbildning

48

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

480

Informations- och kommunikationsteknik (IKT), allmän
utbildning

0500

Här ingår breda utbildningar inom IKT, utan tyngdpunkt på någon av de
övriga utbildningarna under 48. Utbildningar med tyngdpunkt på teknik
redovisas under 523.
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480z

Informations- och kommunikationsteknik (IKT), allmän utbildning
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0610

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom informationsteknologi
 Övriga utbildningar i IKT, allmän utbildning
Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom administrativ
databehandling (ADB)
Omfattar inte:
 Breda utbildningar inom medieproduktion, jfr 213
 Informationsteknologi med tyngdpunkt på teknik, jfr 523

481

Datavetenskap och systemvetenskap
Utbildningar som ingår här är inriktade mot systemutveckling och
programmering samt datavetenskap. Utbildningarna kan omfatta analys,
utveckling, test- och kravanalys och programmering av webb- och
programvaruapplikationer. Även utbildningar med inriktning mot metoder för
matematiska beräkningar ingår.

481a

Systemutveckling och programmering
Omfattar:
 Applikationsutveckling
 Utbildningar i data- och systemvetenskap
 Utbildningar i informatik
 Utbildningar i informationsarkitektur
 Utbildningar i informationssystem
 Utbildningar i medicinsk informatik
 Utbildningar i medieteknik
 Utbildningar i systemhantering och programmering
 Utbildningar i systemvetenskap
 Utbildningar till databasutvecklare
 Utbildningar till mjukvarutestare
 Utbildningar till programmerare, mobil
 Utbildningar till programmerare, spel
 Utbildningar till webbutvecklare
 Övriga utbildningar i systemutveckling och programmering
Omfattar inte:
 Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i datateknik,
informationsteknologi, eller medieteknik, jfr 523
 Tekniska utbildningar som ger kunskap om konstruktion av datorer
(maskinvara), jfr 523
 Utbildning i speldesign med tonvikt på grafisk design, jfr 213d
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481b

Datavetenskap

ISCED F-2013
0610

Omfattar:
 Utbildningar i datalogi
 Utbildningar i datavetenskap med matematisk, naturvetenskaplig
eller teknisk inriktning
 Övriga utbildningar i datavetenskap
Omfattar inte:
 Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i datateknik,
informationsteknologi, eller medieteknik, jfr 523
481x

Annan utbildning inom datavetenskap och systemvetenskap

0610

Omfattar:
 Projektledarutbildningar mot IT
 Utbildningar i artificiell intelligens (AI)
 Utbildningar i IT-säkerhet
 Övriga utbildningar inom datavetenskap och systemvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i systemvetenskap och programvaruteknik, jfr 481a

482

Datoranvändning
Utbildningar som ingår här är inriktade mot användning av datorer och olika
program. Det rör sig vanligen om kortare utbildningar.

482z

Datoranvändning

0611

Omfattar:
 Personalutbildningar i datoranvändning och datorprogram
 Utbildningar i användning av exempelvis Officeprogram
 Övriga utbildningar inom datoranvändning

489

Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och
ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar som inte kan klassificeras under någon av de övriga
inriktningarna inom 48 och som inte kan betraktas som breda utbildningar
inom området.

489z

Informations- och kommunikationsteknik (IKT), övrig och ospecificerad
utbildning

0619

Omfattar:
 Utbildningar i UX-design
 Utbildningar till nätverkstekniker, mjukvara
 Utbildningar till supporttekniker
 Övriga utbildningar inom IKT, övrig och ospecificerad utbildning
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Omfattar inte:
 Utbildningar med tyngdpunkt på teknik, jfr 523
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5

Teknik och tillverkning

52

Teknik och teknisk industri

520

Teknik och teknisk industri, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade mot teknik utan tyngdpunkt på någon
av de övriga inriktningarna inom 5, Teknik och tillverkning.

520a

Civilingenjörsutbildning, generell teknik och teknisk fysik

0710

Omfattar också:
 Civilingenjörsutbildning i nanoteknik
520b

Ingenjörsutbildning, generell teknik och teknisk fysik

0710

520x

Annan bred utbildning i teknik och teknisk industri

0710

Omfattar:
 Gymnasieskolans teknikprogram, inriktning teknikvetenskap
 Utbildning som leder till generell examen inom teknisk fysik
 Utbildning som leder till generell examen inom teknologi
 Utbildningar i teknik och andra områden där tyngdpunkt är på teknik
ur ett brett perspektiv, exempelvis teknik och genus, teknik och
samhälle
 Övrig bred utbildning i teknik och teknisk industri
Omfattar inte:
 Utbildning i industriell ekonomi, jfr 526
 Utbildning i industriell teknik, jfr 521
 Utbildning i materialteknik, jfr 54

521

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

521a

Civilingenjörsutbildning, maskinteknik

0715

Omfattar:
 Civilingenjörsutbildning i industriell arbetsmiljö
 Civilingenjörsutbildning i teknisk design
 Övriga civilingenjörsutbildningar i maskinteknik
Omfattar inte:
 Utbildning i fordons- och farkostteknik, jfr 525
 Utbildning i industriell ekonomi, jfr 526
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521b
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Utbildning i materialteknik, jfr 54

Ingenjörsutbildning, maskinteknik

0715

Omfattar:
 Gymnasieingenjörsutbildning, inriktning produktionsteknik
 Ingenjörsutbildning i design och produktutveckling
 Ingenjörsutbildning i grafisk teknik
 Ingenjörsutbildning i mekatronik
 Övriga ingenjörsutbildningar i maskinteknik
521c

Industri och verkstadsteknik

0715

Omfattar:
 Gymnasieskolans industritekniska program
 Utbildning till CAD-tekniker
 Utbildning till CNC-tekniker
 Utbildning till produktionstekniker
 Utbildning till produktionsutvecklare
 Utbildning till underhållstekniker
 Utbildning till verktygstekniker
 Övriga utbildningar i industri och verkstadsteknik
521x

Annan utbildning i maskinteknik och verkstadsteknik
Omfattar:
 Gymnasieskolans teknikprogram, inriktning design och
produktutveckling
 Gymnasieskolans teknikprogram, inriktning produktionsteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom maskinteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom produktutveckling
 Övriga utbildningar i maskinteknik och verkstadsteknik
Omfattar inte:
 Utbildningar i fordons- och farkostteknik, jfr 525
 Utbildningar i grafisk teknik, jfr 213c
 Utbildningar i industriell ekonomi och organisation, jfr 526
 Utbildningar i materialteknik, jfr 54
 Utbildningar i mekatronik, inriktning automation, jfr 523f
 Utbildningar i mekatronik, inriktning elektronik, jfr 523e
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522

Energi- och elektroteknik
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Här ingår tekniska utbildningar inriktade mot energi och elektroteknik.
Utbildningar inriktade mot utvinning av energi inkluderas, likaså utbildningar
inriktade mot energiteknik med miljöprofil. Utbildningar inriktade mot
utveckling, installation, reparation och underhåll av system för
elkraftsdistribution, elektriska ledningsnät samt elektrisk apparatur ingår
också.
522a

Civilingenjörsutbildning, energi- och elektroteknik

0713

522b

Ingenjörsutbildning, energi- och elektroteknik

0713

Omfattar också:
 Ingenjörsutbildning i driftteknik
522c

Elektrisk installation och elmekanik

0713

Omfattar:
 Gymnasieskolans el- och energiprogram, inriktning elteknik
 Utbildningar till elinstallatör
 Utbildningar till elkonstruktör
 Utbildningar till elkrafttekniker
 Utbildningar till högspänningstekniker
 Utbildningar till signaltekniker
 Övriga utbildningar i elektrisk installation och el-mekanik
522d

Energi, drift och underhåll

0713

Omfattar:
 Gymnasieskolans el- och energiprogram, inriktning energiteknik
 Gymnasieskolans industritekniska program, inriktning driftsäkerhet
och underhåll
 Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, inriktning kyl- och
värmepumpsteknik
 Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, inriktning
ventilationsteknik
 Utbildningar i inneklimat, inklusive utbildningar inriktade mot värme,
ventilation och kylanläggningar
 Utbildningar till drifttekniker
 Utbildningar till vattenkraftstekniker
 Utbildningar till vindkrafttekniker
 Övriga utbildningar i energi, drift och underhåll
Omfattar inte:
 VVS-utbildningar med tyngdpunkt på vatten och avlopp, jfr 582f
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522x

Annan utbildning i energi- och elektroteknik

ISCED F-2013
0713

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom elektroteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom energiteknik
 Övriga utbildningar i energi- och elektroteknik
Omfattar inte:
 Utbildningar med tyngdpunkt på elektronik och elektronikbaserade
system, jfr 523

523

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

523a

Civilingenjörsutbildning, datateknik

0714

Omfattar:
 Civilingenjörsutbildning i informationsteknologi
 Civilingenjörsutbildning i kommunikationsteknik
 Civilingenjörsutbildning i ljudteknik
 Civilingenjörsutbildning i medieteknik
 Övrig civilingenjörsutbildning i datateknik
Omfattar inte:
 Utbildningar inriktade mot datavetenskap, jfr 481b
 Utbildningar inriktade mot systemering och programvaruteknik, jfr 481a
523b

Civilingenjörsutbildning, automation och elektronik

0714

Omfattar:
 Civilingenjörsutbildning i automatisering
 Civilingenjörsutbildning i elektronikdesign
 Civilingenjörsutbildning i robotteknik
 Övrig civilingenjörsutbildning i automation och elektronik
523c

Ingenjörsutbildning, datateknik
Omfattar:
 Gymnasieingenjörsutbildning, inriktning informationsteknik
 Ingenjörsutbildning i ljudteknik
 Övrig ingenjörsutbildning i datateknik
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523d

Ingenjörsutbildning, automation och elektronik

0714

Omfattar:
 Ingenjörsutbildning i automatisering
 Ingenjörsutbildning i teleteknik
 Övrig ingenjörsutbildning i automation och elektronik
523e

Elektronik-, tele- och datatekniskt arbete

0714

Omfattar:
 Gymnasieskolans el- och energiprogram, inriktning dator- och
kommunikationsteknik
 Utbildningar till elektroniktekniker
 Utbildningar till ljudtekniker
 Utbildningar till mekatroniker, inriktning elektronik
 Utbildningar till nätplanerare
 Utbildningar till nättekniker
 Utbildningar till teletekniker
 Övriga utbildningar i elektronik-, tele- och datatekniskt arbete
Omfattar inte:
 Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar, jfr 523a–523d
523f

Automation

0714

Omfattar:
 Gymnasieskolans el- och energiprogram, inriktning automation
 Utbildningar i styr- och reglerteknik
 Utbildningar till automationstekniker
 Utbildningar till hydraulsystemtekniker
 Utbildningar till mekatroniker, inriktning automation
 Utbildningar till robottekniker
 Övriga utbildningar i automation
Omfattar inte:
 Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar, jfr 523a–523d
523x

Annan utbildning i elektronik, datateknik och automation

0714

Omfattar också:
 Gymnasieskolans teknikprogram, inriktning informations- och
medieteknik
 Utbildning i kommunikationsteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom automatiseringsteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom datateknik
 Utbildning som leder till generell examen inom elektronik
 Utbildning som leder till generell examen inom
informationsteknologi, med tyngdpunkt inom teknik
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Utbildning som leder till generell examen inom medieteknik, med
tyngdpunkt inom teknik
Övrig utbildning i elektronik, datateknik och automation

Omfattar inte:
 Utbildningar i medieteknik, ej teknisk tyngdpunkt, jfr 481a
 Utbildningar inriktade mot datavetenskap, jfr 481b
 Utbildningar inriktade mot systemering och programvaruteknik, jfr 481a

524

Kemi- och bioteknik
Här ingår tekniska utbildningar inriktade mot kemiska och biologiska
processer. Det inkluderar utbildningar med teknisk inriktning som har fokus
på kemisk industri och processindustri.

524a

Civilingenjörsutbildning, kemi- och bioteknik

0711

Omfattar också:
 Civilingenjörsutbildning i teknisk biologi
524b

Ingenjörsutbildning, kemi- och bioteknik

0711

524c

Laboratorieteknik

0711

524d

Processindustriteknik

0711

Omfattar också:
 Gymnasieskolans industritekniska program, inriktning processteknik
524x

Annan utbildning i kemi- och bioteknik

0711

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen i bioteknik
 Utbildning som leder till generell examen i kemiteknik
 Övrig utbildning i kemi- och bioteknik
Omfattar inte:
 Utbildningar i biokemi, jfr 421b
 Utbildningar i biomedicinsk laboratorieteknik, jfr 725d
 Utbildningar i kemi, jfr 442z
 Utbildningar i tillverkning av trä-, pappers-, glas-, porslins- och
plastprodukter, jfr 543
 Utbildningar i tillverkning och hantering av livsmedel, jfr 541

525

Fordons- och farkostteknik
Här ingår tekniska utbildningar inriktade mot konstruktion, produktion,
utveckling, underhåll och reparation av motorfordon, fartyg och flygplan.

525a
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525b

Ingenjörsutbildning, fordons- och farkostteknik

0716

525c

Fordonsteknik

0716

Omfattar:
 Gymnasieskolans fordons- och transportprogram, inriktning karosseri
och lackering
 Gymnasieskolans fordons- och transportprogram, inriktning lastbil
och mobila maskiner
 Gymnasieskolans fordons- och transportprogram, inriktning personbil
 Övriga utbildningar i fordonsteknik
525d

Fartygs- och flygteknik

0716

Omfattar:
 Maskinteknikerutbildning
 Sjöingenjörsutbildning
 Utbildningar till flygtekniker
 Utbildningar till marintekniker
 Övriga utbildningar i fartygs- och flygteknik
525x

Annan utbildning i fordons- och farkostteknik

0716

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen i farkostteknik
 Utbildning som leder till generell examen i flygteknik
 Övrig utbildning i fordons- och farkostteknik
Omfattar inte:
 Transportutbildningar, jfr 840
 Utbildningar för tillverkning av icke motordrivna fordon som exempelvis
båtar, jfr 543c, och cyklar, jfr 521c

526

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

526a

Civilingenjörsutbildning, industriell ekonomi och organisation

0719

526b

Ingenjörsutbildning, industriell ekonomi och organisation

0719

Omfattar också:
 Ingenjörsutbildning i kvalitetsteknik
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526x

Annan utbildning i industriell ekonomi och organisation

ISCED F-2013
0719

Omfattar:
 Tekniska utbildningar med inriktning på kvalitetsutveckling
 Utbildning i logistik med teknikinnehåll
 Övrig utbildning i industriell ekonomi och organisation

527

Miljöteknik och miljökontroll
Här ingår utbildningar inriktade mot processer som minimerar utsläpp och
avfall för att undvika miljöförstöring. Det inkluderar utbildningar för kontroll
av bland andra livsmedelshygien, vatten, luft och mark. Utbildningar inriktade
mot samhällsbyggnadsteknik med miljöprofil inkluderas.

527a

Civilingenjörsutbildning, miljöteknik

0712

Omfattar:
 Civilingenjörsutbildning i ekosystemteknik
 Civilingenjörsutbildning i miljö- och vattenteknik
 Civilingenjörsutbildning i riskhantering
 Övrig civilingenjörsutbildning i miljöteknik
Omfattar inte:
 Civilingenjörsutbildningar i samhällsbyggnadsteknik, jfr 581a
527b

Ingenjörsutbildning, miljöteknik

0712

Omfattar också:
 Ingenjörsutbildning i naturvård
Omfattar inte:
 Ingenjörsutbildningar i samhällsbyggnadsteknik, jfr 581b
527x

Annan utbildning i miljöteknik och miljökontroll
Omfattar:
 Miljöteknisk yrkesutbildning
 Utbildning i återvinning, med tyngdpunkt på miljöteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom ekoteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom miljöteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom vattenteknik
 Övrig utbildning i miljöteknik och miljökontroll
Omfattar inte:
 Utbildningar i miljövetenskap, jfr 422z
 Utbildningar i samhällsbyggnad, jfr 581
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529

Teknik och teknisk industri, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar med inriktning mot teknik och teknisk industri som
inte hör hemma under någon av de övriga inriktningarna under 5, Teknik och
tillverkning.

529a

Civilingenjörsutbildning, övrig och ospecificerad utbildning

0719

529b

Ingenjörsutbildning, övrig och ospecificerad utbildning

0719

529x

Annan utbildning inom teknik och teknisk industri

0719

Omfattar inte:
 Utbildningar i materialteknik, jfr 54
 Utbildningar i samhällsbyggnad och byggnadsteknik, jfr 58

54

Material och tillverkning

540

Material och tillverkning, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade mot materialteknik och
tillverkningsprocesser utan klar tyngdpunkt på någon av de övriga
inriktningarna inom 54.

540a

Civilingenjörsutbildning, materialteknik

0720

540b

Ingenjörsutbildning, materialteknik

0720

540x

Annan bred utbildning i material och tillverkning

0720

Omfattar inte:
 Utbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på polymera,
keramiska material, trä, papper eller metallurgi, jfr 543 och 544

541

Tillverkning och hantering av livsmedel
Här ingår utbildningar inriktade mot såväl produktion och utveckling av
livsmedelsprodukter som mot hantering av livsmedel vid transporter,
försäljning och förvaring.

541a

Civilingenjörsutbildning, livsmedel

0721

541b

Ingenjörsutbildning, livsmedel

0721

541c

Tillverkning och hantering av livsmedel, allmän utbildning

0721

Omfattar också:
 Utbildning till processtekniker inom tillverkning och hantering av
livsmedel
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541d

Kött och charkuteri

0721

541e

Bageri och konditori

0721

541x

Annan utbildning i tillverkning och hantering av livsmedel

0721

Omfattar:
 Utbildning i bryggeri och vinproduktion
 Utbildning i livsmedelsvetenskap
 Övrig utbildning i tillverkning och hantering av livsmedel
Omfattar inte:
 Utbildning till kock, jfr 811c
 Utbildningar för kontroll av livsmedelshantering, jfr 527
 Utbildningar i nutrition och näringslära, jfr 421b

542

Tillverkning av textilier, konfektion och lädervaror
Här ingår utbildningar inriktade mot tillverkning av textilier och konfektion
samt mot tillverkning av skor och andra läderprodukter. Ingenjörsutbildningar
inriktade mot textilteknologi inkluderas.

542a

Civilingenjörsutbildning, textilteknologi

0723

542b

Ingenjörsutbildning, textilteknologi

0723

542c

Tillverkning av textilier och konfektion

0723

Omfattar också:
 Utbildning till skräddare
542d

Sko- och läderarbete

0723

Omfattar också:
 Utbildning till sadelmakare
542x

Annan utbildning inom textilier, konfektion och läder
Omfattar också:
 Utbildningar som leder till generell examen i textilteknologi
Omfattar inte:
 Utbildningar inom konsthantverk, jfr 215z
 Utbildningar inom modedesign, jfr 214a
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543

Tillverkning av produkter av trä, papper, glas, porslin och plast
Här ingår utbildningar inriktade mot tillverkning av produkter i ett specifikt
material såsom trä, papper, glas, porslin, sten, lera, plast eller gummi.
Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i materialteknik med inriktning mot
ett specifikt material ingår.

543a

Civilingenjörsutbildning, trä, papper, glas, porslin och plast

0722

Omfattar inte:
 Civilingenjörsutbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på
metallurgi, jfr 544a
543b

Ingenjörsutbildning, trä, papper, glas, porslin och plast

0722

Omfattar inte:
 Ingenjörsutbildningar i materialteknik om tyngdpunkten ligger på
metallurgi, jfr 544b
543c

Trätekniskt arbete

0722

543d

Pappersmassa- och papperstillverkning

0722

543e

Glas- och porslinstillverkning

0722

543f

Tillverkning av plast- och gummiprodukter

0722

Omfattar också:
 Utbildning till processtekniker inom plastindustri
543x

Annan utbildning i tillverkning i specifikt material

0722

Omfattar:
 Utbildning till möbeltapetserare
 Utbildningar som leder till generell examen i träteknologi
Omfattar inte:
 Byggnadssnickeriutbildningar, jfr 582d
 Utbildningar i grafisk teknik, jfr 213c
 Utbildningar i konsthantverk, jfr 215z
 Utbildningar inom skogsbruk och skogsteknik, jfr 623
 Utbildningar inriktade mot metallarbete, jfr 521c

544

Berg- och mineralteknik
Här ingår utbildningar inriktade mot gruv- och järnbrukshantering.
Utbildningar inriktade mot metallurgi och mineralteknik inkluderas.
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544a

Civilingenjörsutbildning, berg- och mineralteknik

ISCED F-2013
0724

Omfattar också:
 Civilingenjörsutbildningar inom naturresursteknik
544b

Ingenjörsutbildning, berg- och mineralteknik

0724

544c

Gruv- och järnbruksarbete

0724

544x

Annan utbildning inom berg- och mineralteknik

0724

Omfattar också:
 Utbildningar i materialteknik, inriktning metallurgi eller
bergsvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i geologi och geovetenskap, jfr 443z
 Utbildningar inriktade mot verkstadsteknik och metallarbete, jfr 521c

549

Material och tillverkning, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar i material och tillverkning som inte kan klassificeras
under någon av de övriga inriktningarna inom område 54 Material och
tillverkning alternativt under någon av inriktningarna inom område 52,
Teknik och teknisk industri.

549z

Material och tillverkning, övrig och ospecificerad utbildning

58

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik

580

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, allmän utbildning

0729

Här ingår breda utbildningar inriktade mot samhällsbyggnad och
byggnadsteknik utan tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna under
58. Här ingår utbildningar i lantmäteri samt i kart- och ritteknik.
580a

Civilingenjörsutbildning, bred inriktning mot byggande

0739

Omfattar också:
 Civilingenjörsutbildning i lantmäteri
580b

Ingenjörsutbildning, bred inriktning mot byggande
Omfattar:
 Ingenjörsutbildning i lantmäteri
 Ingenjörsutbildning, inriktning GIS (geografiska informationssystem)
 Övriga ingenjörsutbildningar med bred inriktning mot byggande
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580x

Annan bred utbildning inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik

0739

Omfattar:
 Utbildning i kart- och mätteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom GIS
 Utbildning som leder till generell examen inom GIT (geografisk
informationsteknik)
 Utbildning till lantmäteritekniker
 Övriga utbildningar inom samhällsbyggnad och byggnadsteknik
Omfattar inte:
 Utbildningar i fastighetsvetenskap, jfr 581x

581

Samhällsbyggnad och arkitektur
Här ingår utbildningar inriktade mot planering och utformning av byggnader,
samhällen och miljöer, både ur en naturvetenskaplig, en samhällsvetenskaplig
och ur en konstnärlig synvinkel.

581a

Civilingenjörsutbildning, samhällsbyggnad och samhällsmiljö

0731

Omfattar inte:
 Civilingenjörsutbildning med tyngdpunkt på miljöteknik, jfr 527a
581b

Ingenjörsutbildning, samhällsbyggnad och samhällsmiljö

0731

Omfattar:
 Gymnasieingenjörsutbildning, inriktning samhällsbyggande
 Ingenjörsutbildning i fysisk planering och samhällsplanering
Omfattar inte:
 Ingenjörsutbildning med tyngdpunkt på miljöteknik, jfr 527b
581c

Arkitektutbildning

0731

581d

Landskapsarkitektutbildning

0731

581e

Landskapsingenjörsutbildning

0731

581x

Annan utbildning inom samhällsbyggnad och arkitektur

0731

Omfattar:
 Gymnasieskolans teknikprogram, inriktning samhällsbyggande
 Utbildning som leder till generell examen inom arkitektur
 Utbildning som leder till generell examen inom fastighetsvetenskap
 Utbildning som leder till generell examen inom fysisk planering
 Utbildning som leder till generell examen inom landskapsarkitektur
 Utbildning som leder till generell examen inom landskapsplanering
 Utbildning till bygglovshandläggare
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ISCED F-2013

Övriga utbildningar inom samhällsbyggnad och arkitektur

Omfattar inte:
 Utbildningar i miljöteknik, andra än ingenjörsutbildningar, jfr 527x
 Utbildningar i miljövetenskap, jfr 422z

582

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

582a

Civilingenjörsutbildning, byggnadsteknik

0732

Omfattar också:
 Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnadsteknik
Omfattar inte:
 Civilingenjörsutbildning i miljö- och vattenteknik, jfr 527a
582b

Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik

0732

Omfattar:
 Brandingenjörsutbildning
 Övriga ingenjörsutbildningar i byggnadsteknik
582c

Byggnadsarbete, allmän utbildning

0732

Omfattar:
 Byggproduktionsledarutbildning
 Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram, inriktning
husbyggnad
 Övriga utbildningar i byggnadsarbete
582d

Byggnadssnickeri

0732

582e

Måleri

0732

582f

VVS-utbildning

0732

582g

Betong-, anläggnings- och vägarbete

0732

Omfattar:
 Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram, inriktning mark och
anläggning
 Utbildningar till järnvägsprojektör
 Utbildningar till produktionsledare inom betong, anläggning och
vägarbete
 Utbildningar till rörnätstekniker
 Utbildningar till VA-projektör
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Övriga utbildningar inom betong, anläggning och vägarbete

582h

Murarutbildning

0732

582i

Plåtslageri

0732

582x

Annan utbildning inom byggnads- och anläggningsteknik

0732

Omfattar:
 Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram, inriktning fastighet
 Tekniska utbildningar i fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning
 Övriga utbildningar inom byggnads- och anläggningsteknik
Omfattar inte:
 Utbildningar i elektrisk installation och inneklimat, jfr 522

589

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, övrig och ospecificerad
utbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot samhällsbyggande och byggnadsteknik
som inte kan klassificeras under någon av de andra inriktningarna under 58.

589z

Samhällsbyggnad och byggnadsteknik, övrig och ospecificerad
utbildning
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6

Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

62

Lantbruk, trädgård, skog och fiske

620

Lantbruk, trädgård, skog och fiske, allmän utbildning

ISCED F-2013

Här ingår utbildningar inriktade på hur människan på olika sätt brukar
naturen. Under denna rubrik klassificeras utbildningar inom området utan
specialisering mot någon av de övriga inriktningarna inom 62.
620z

Lantbruk, trädgård, skog och fiske, allmän utbildning

0800

Omfattar:
 Breda utbildningar i naturbruk utan inriktning mot lantbruk,
skogsbruk eller trädgårdsbruk
 Utbildningar i markvetenskap
 Övriga utbildningar inom lantbruk, trädgård, skog och fiske

621

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

621a

Agronomutbildning

0811

621b

Lantmästarutbildning

0811

621c

Utbildning i lantbruk

0811

Omfattar:
 Gymnasieskolans naturbruksprogram, inriktning lantbruk
 Utbildning till driftledare inom lantbruk
 Övriga utbildningar i lantbruk
621d

Utbildning i jordbruk

0811

Omfattar också:
 Utbildningar i frukt- och grönsaksodling i livsmedelsproducerande
syfte
621e

Utbildning i djurhållning
Omfattar:
 Gymnasieskolans naturbruksprogram, inriktning djur
 Utbildning som leder till generell examen inom husdjursvetenskap
 Övriga utbildningar i djurhållning
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Omfattar inte:
 Utbildningar i hästhållning, jfr 621f
621f

Utbildning i hästhållning

0811

Omfattar:
 Hippologutbildning
 Utbildning som leder till generell examen inom hippologi
 Utbildning till hovslagare
 Övriga utbildningar i hästhållning
621g

Utbildning i djurvård

0811

Omfattar också:
 Klövvårdarutbildning
621x

Annan utbildning inom lantbruk

0811

Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom lantbruksvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i allmän markvetenskap, jfr 620z
 Utbildningar i djursjukvård, jfr 640x
 Utbildningar i vinproduktion, jfr 541x

622

Trädgård
Trädgård omfattar utbildningar inriktade mot odling av trädgårdsväxter såsom
grönsaker, frukt, bär och prydnadsväxter. Utbildning i växtförädling och
utveckling av produktionsprocessen utifrån biologi, teknologi och ekonomi
samt trädgårdsanläggning ingår. Även utbildningar inriktade mot anläggning
av stadsparker och trädgårdar inkluderas.

622a

Hortonomutbildning

0812

622b

Trädgårdsingenjörs- och trädgårdsteknikerutbildning

0812

622c

Utbildning i trädgårdsbruk

0812

Omfattar:
 Gymnasieskolans naturbruksprogram, inriktning trädgård
 Utbildningar till trädgårdsanläggare
 Utbildningar till trädgårdsmästare
 Övriga utbildningar i trädgårdsbruk
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622x

Annan utbildning inom trädgård

ISCED F-2013
0812

Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen i trädgårdsvetenskap
Omfattar inte:
 Utbildningar i landskapsarkitektur, jfr 581
 Utbildningar inriktade mot markvetenskap, jfr 620z
 Utbildningar inriktade mot nationalparkers skötsel och förvaltning, jfr
424z
 Utbildningar inriktade mot växtodling i livsmedelsproducerande syfte som
exempelvis spannmål, frukt och grönsaker, jfr 621d

623

Skog
Här ingår utbildningar inriktade mot skogsskötsel, skogsbruk och skogsteknik.
Även jakt och viltvårdsutbildning ingår.

623a

Jägmästar- och skogsvetarutbildning

0821

623b

Skogsmästar-, skogstekniker- och skogsingenjörsutbildning

0821

623c

Utbildning i skogsbruk

0821

Omfattar också:
 Gymnasieskolans naturbruksprogram, inriktning skog
623x

Annan utbildning inom skog

0821

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom skogshushållning
 Utbildning som leder till generell examen inom skogsvetenskap
 Övriga utbildningar inom skog
Omfattar inte:
 Utbildningar inriktade mot nationalparkers skötsel och förvaltning,
jfr 424z
 Utbildning i träteknik, jfr 543

624

Fiske och vattenbruk
Här ingår utbildningar inriktade mot fiske, fiskodling, fisk- och vattenvård.
Utbildningar inriktade mot odling av musslor, alger och andra i vattnet
förekommande djur och växter ingår.

624z

Fiske och vattenbruk
Omfattar inte:
 Utbildningar i vattenvård, inriktning mot ekologi, jfr 422z
 Utbildningar inriktade mot industriell fiskhantering, jfr 541x
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629

Lantbruk, trädgård, skog och fiske, övrig och ospecificerad
utbildning
Här ingår utbildningar i naturbruk som inte passar in under någon av de andra
inriktningarna under 62 och som inte kan betraktas som breda inom området.

629z

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

64

Djursjukvård

640

Djursjukvård

0800

Djursjukvård omfattar utbildningar inriktade mot att utveckla teorier och
metoder att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och skador hos
djur. Även utbildningar inriktade mot att assistera veterinärer ingår.
640a

Veterinärutbildning

0841

640b

Djursjukskötarutbildning

0841

Omfattar också:
 Utbildning till djursjukvårdare
640x

Annan utbildning inom djursjukvård

0841

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom djuromvårdnad
 Utbildning som leder till generell examen inom veterinärmedicin
 Utbildning till djurvårdare
 Övriga utbildningar inom djursjukvård
Omfattar inte:
 Utbildning till hovslagare, jfr 621f
 Utbildning till klövvårdare, jfr 621g
 Utbildningar i djurhållning och hästhållning, jfr 621e och 621f
 Utbildningar i vård av friska djur, jfr 621g
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7

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

72

Hälso- och sjukvård

720

Hälso- och sjukvård, allmän utbildning

ISCED F-2013

Här ingår breda utbildningar inom området hälso- och sjukvård utan
specialisering mot någon av de övriga inriktningarna inom 72. Även
utbildningar inom hälsa och folkhälsa klassificeras här.
720z

Hälso- och sjukvård, allmän utbildning

0919

Omfattar:
 Folkhälsovetenskap
 Hälso- och sjukvårdsutveckling
 Hälsopedagogik
 Internationell och global hälsa
Omfattar inte:
 Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, jfr 723
 Utbildningar i friskvård, jfr 813z
 Utbildningar till sjuksköterska, jfr 723
 Utbildningar till undersköterska, jfr 723
 Utbildningar till vårdbiträde, jfr 723

721

Medicin
Området omfattar utbildningar inriktade mot att utveckla teorier och metoder
att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar och skador hos
människan och att upprätthålla hälsa i samhället. Utöver läkarutbildningar,
omfattas studier i medicin som inte leder till läkarexamen. Indelningsgrunden
för de olika specialistkompetenserna grundar sig på Socialstyrelsens
specialitetsförteckning från 2015.

721a

Läkarutbildning

0912

721b

Läkarutbildning, inklusive fullgjord allmäntjänstgöring (AT)

0912

Omfattar också:
 Slutförd bastjänstgöring (BT)
721c

Läkarutbildning, kirurgiska specialiteter
Omfattar:
 Anestesi och intensivvård
 Barn- och ungdomskirurgi
 Övriga kirurgiska specialiteter
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721d

Läkarutbildning, invärtesmedicinska specialiteter

0912

Omfattar också:
 Geriatrik
721e

Läkarutbildning, barn- och ungdomsmedicinska specialiteter

0912

721f

Läkarutbildning, enskilda basspecialiteter, exklusive allmänmedicin

0912

721g

Läkarutbildning, allmänmedicin

0912

721h

Läkarutbildning, psykiatriska specialiteter

0912

Omfattar också:
 Barn- och ungdomspsykiatri
721i

0912

Läkarutbildning, bild- och funktionsmedicinska specialiteter
Omfattar också:
 Barn- och ungdomsradiologi

721j

Läkarutbildning, laboratoriemedicinska specialiteter

0912

721k

Läkarutbildning, neurologiska specialiteter

0912

Omfattar också:
 Neurokirurgi
721l

0912

Läkarutbildning, tilläggsspecialiteter
Omfattar:
 Allergologi
 Arbetsmedicin
 Beroendemedicin
 Gynekologisk onkologi
 Nuklearmedicin
 Palliativ medicin
 Skolhälsovård
 Smärtlindring
 Vårdhygien
 Äldrepsykiatri
 Övriga tilläggsspecialiteter

721m

0912

Läkarutbildning, annan specialistkompetens
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721x

Annan utbildning inom medicin

ISCED F-2013
0912

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen i biomedicin
 Utbildning som leder till generell examen i klinisk medicin
 Utbildningar i medicin som inte leder till läkarutbildning
 Övriga utbildningar inom medicin

723

Omvårdnad
Här ingår utbildningar inriktade mot vård, omsorg, stöd och service inom
hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.
Sjuksköterskeutbildningar med specialisering före 1993 klassificeras som
specialistsjuksköterskeutbildningar 723b–723m.

723a

Sjuksköterskeutbildning, grundutbildning

0913

723b

Specialistsjuksköterskeutbildning, ambulanssjukvård

0913

723c

Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård

0913

723d

Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård

0913

723e

Specialistsjuksköterskeutbildning, operationssjukvård

0913

Omfattar också:
 Utbildning till operationsassistent
723f

Specialistsjuksköterskeutbildning, kirurgisk vård

0913

723g

Specialistsjuksköterskeutbildning, medicinsk vård

0913

Omfattar också:
 Utbildning i internmedicinsk vård
723h

Specialistsjuksköterskeutbildning, distriktssköterska

0913

723i

Specialistsjuksköterskeutbildning, barn och ungdom

0913

723j

Specialistsjuksköterskeutbildning, onkologisk vård

0913

723k

Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård

0913

723l

Specialistsjuksköterskeutbildning, vård av äldre

0913

Omfattar:
 Demensvård
 Palliativ vård
 Övrig specialistsjuksköterskeutbildning, inriktning vård av äldre
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723m

Specialistsjuksköterskeutbildning, öppen och annan inriktning

0913

Omfattar:
 Akutsjukvårdutbildning
 Diabetesvårdutbildning
 Diagnostisk radiologiutbildning
 Företagshälsovårdutbildning
 Gastroenterologisk vårdutbildning
 Hjärtsjukvårdutbildning
 Infektionssjukvårdutbildning
 Skolsköterskeutbildning
 Ögonsjukvårdutbildning
 Övrig specialistsjuksköterskeutbildning, öppen och annan inriktning
Omfattar också:
 Sjuksköterskeutbildning, (äldre) vidareutbildning med inriktning
allmän hälso- och sjukvård
723n

Barnmorskeutbildning

0913

723o

Annan omvårdnadsutbildning, allmän vård och omsorg

0913

Omfattar:
 Gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
 Undersköterskeutbildning inom vuxenutbildning
 Övrig annan omvårdnadsutbildning, allmän vård och omsorg
723p

0913

Annan omvårdnadsutbildning, sjukvård
Omfattar:
 Omvårdnadsutbildningar för vård av sjuka barn
 Specialistundersköterskeutbildning inom akutsjukvård
 Specialistundersköterskeutbildning inom kvalificerad sjukvård
 Specialistundersköterskeutbildning inom operation, anestesi och
intensivvård
 Övrig annan omvårdnadsutbildning, inriktning sjukvård
Omfattar också:
 Undersköterskeutbildning (äldre, oavsett inriktning)

723q

0913

Annan omvårdnadsutbildning, psykiatrisk vård
Omfattar också:
 Specialistundersköterskeutbildning inom psykiatri
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723r

Annan omvårdnadsutbildning, äldreomsorg

ISCED F-2013
0913

Omfattar också:
 Specialistundersköterskeutbildning inom äldreomsorg
723s

Annan omvårdnadsutbildning, psykiskt funktionsnedsatta

0913

Omfattar också:
 Utbildningar för vård av psykiskt funktionsnedsatta i alla åldrar
723t

Annan omvårdnadsutbildning, funktionsnedsatta

0913

Omfattar också:
 Utbildningar för vård av funktionsnedsatta i alla åldrar
723u

Annan omvårdnadsutbildning, övriga inriktningar

0913

Omfattar:
 Specialistundersköterskeutbildning inom hemsjukvård
 Specialistundersköterskeutbildning inom palliativ vård
 Utbildning till medicinsk fotterapeut för omvårdnad
 Övriga utbildningar inom annan omvårdsutbildning
723x

Annan utbildning inom omvårdnad

0913

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom omvårdnad
 Utbildning som leder till generell examen inom vårdvetenskap

724

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

724a

Tandläkarutbildning

0911

724b

Tandläkarutbildning, specialiteter för barn och ungdomar

0911

Omfattar:
 Ortodonti
 Pedodonti
 Övriga specialiteter för barn och ungdomar
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724c

Tandläkarutbildning, specialiteter för vuxna

0911

Omfattar:
 Bettfysiologi
 Endodonti
 Käkkirurgi
 Odontologisk radiologi
 Oral protetik
 Orofacial medicin
 Parodontologi
 Övriga specialiteter för vuxna
724d

Tandhygienistutbildning

0911

724e

Tandsköterskeutbildning

0911

724f

Tandteknikerutbildning

0911

724x

Annan utbildning inom tandvård

0911

Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom odontologi

725

Tekniskt inriktad vårdutbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot en rad olika tekniker/teknologier som
används för att diagnostisera och behandla sjukdomar och handikapp.

725a

Optikerutbildning

0914

725b

Audionomutbildning

0914

Omfattar också:
 Hörselvårdsassistentutbildning
725c

0914

Ortopedingenjörsutbildning
Omfattar också:
 Ortopedteknisk utbildning

725d

0914

Biomedicinsk analytikerutbildning
Omfattar också:
 Utbildning till laboratorieassistent

725e

0914

Sjukhusfysikerutbildning
Omfattar också:
 Radiofysikerutbildning
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725f

Röntgensjuksköterskeutbildning

ISCED F-2013
0914

Omfattar:
 Röntgenassistent- och radioterapiassistentutbildning
 Övrig röntgensjuksköterskeutbildning
725x

Annan tekniskt inriktad vårdutbildning

0914

Omfattar:
 Utbildning till steriltekniker
 Utbildningar för assisterande personal till övriga inom 725
 Övrig tekniskt inriktad vårdutbildning
Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom audionomi
 Utbildning som leder till generell examen inom biomedicinsk
laboratorievetenskap
 Utbildning som leder till generell examen inom hörselvetenskap
 Utbildning som leder till generell examen inom optometri
 Utbildning som leder till generell examen inom ortopedteknik
 Utbildning som leder till generell examen inom radiologi
 Utbildning som leder till generell examen inom rehabiliteringsteknik
Omfattar inte:
 Allmän laboratorieteknik, jfr 524c
 Laboratorieteknik där tyngdpunkten lagts mot en specifik inriktning
(biologi, fysik, kemi etc.) klassificeras under respektive inriktning, jfr 421,
441, 442 etc.
 Operationsassistentutbildning, jfr 723e
 Sjuksköterskeutbildning med specialisering mot diagnostisk radiologi och
onkologi, jfr 723m och 723j
 Utbildningar i tandteknik, jfr 724f

726

Terapi, rehabilitering och kostbehandling
Här ingår utbildningar inriktade mot att återställa hälsa och funktionalitet hos
personer med tillfällig eller bestående funktionsnedsättning.

726a

Fysioterapeututbildning

0915

726b

Arbetsterapeututbildning

0915

726c

Logopedutbildning

0915

726d

Dietistutbildning

0915

Omfattar inte:
 Utbildningar i näringslära och näringsfysiologi, jfr 421b

121

SCB – SUN 2020 Svensk utbildningsnomenklatur

ISCED F-2013

Kod

Benämning

726e

Kiropraktorutbildning

0915

726f

Naprapatutbildning

0915

726x

Annan utbildning inom terapi, rehabilitering och kostbehandling

0915

Omfattar:
 Medicinsk massage, rehabilitering
 Osteopatutbildning
 Övriga utbildningar inom terapi, rehabilitering och kostbehandling
Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom arbetsterapi
 Utbildning som leder till generell examen inom fysioterapi
 Utbildning som leder till generell examen inom kostterapi
 Utbildning som leder till generell examen inom logopedi
 Utbildning som leder till generell examen inom
rehabiliteringsvetenskap
Omfattar inte:
 Psykolog- och psykoterapeututbildning, jfr 311
 Utbildning till medicinsk fotterapeut för omvårdnad, jfr 723u
 Utbildningar i samtalsterapi, jfr 311x

727

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

727a

Apotekarutbildning

0916

727b

Receptarieutbildning

0916

727x

Annan utbildning inom farmaci

0916

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen inom farmaci
 Utbildning som leder till generell examen inom klinisk farmaci
 Utbildning till apotekstekniker
 Övriga utbildningar inom farmaci
Omfattar inte:
 Utbildningar i farmakologi, jfr 421b

729

Hälso- och sjukvård, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar i hälso- och sjukvård som inte passar in under någon av
de andra inriktningarna under 72 och som inte kan betraktas som breda inom
området.
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729z

Hälso- och sjukvård, övrig och ospecificerad utbildning

76

Socialt arbete och omsorg

760

Socialt arbete och socialt omsorgsarbete, allmän utbildning

ISCED F-2013
0919

Här ingår breda utbildningar inriktade på socialt arbete och omsorg utan
tydlig tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna under 76.
760z

Socialt arbete och socialt omsorgsarbete, allmän utbildning

0920

Omfattar också:
 Utbildning i socialpedagogik
Omfattar inte:
 Gymnasial utbildning med inriktning mot social service och omsorg,
jfr 762a

761

Barn och ungdom
Här ingår utbildningar inriktade på barn och ungdomars aktiviteter och
utveckling. Både omsorgs- och fritidsverksamheter inkluderas samt allmänna
utbildningar inriktade mot barn- och ungdomsvetenskap.

761a

Barn och ungdom, allmän utbildning

0922

Omfattar:
 Barn- och ungdomskultur
 Gymnasieskolans barn- och fritidsprogram
 Övriga utbildningar inom barn och ungdom, allmän utbildning
Omfattar inte
 Fritidspedagogutbildning, jfr 143b
 Förskollärarutbildning, jfr 143a
761b

Barnomsorg

0922

Omfattar också:
 Barnskötarutbildning
761c

Fritidsverksamhet för barn och ungdom

0922

Omfattar också:
 Fritidsledarutbildning
761x

Annan utbildning inom barn och ungdom
Omfattar inte:
 Hälso- och sjukvård för barn och ungdom, jfr 723
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762

Socialt arbete

ISCED F-2013

Här redovisas utbildningar som är inriktade mot människan och hennes
sociala villkor. Inom detta område studeras socialt arbete på individ-, familje-,
grupp- och samhällsnivå där arbetet kan vara stödjande, behandlande eller
förebyggande. Även utbildningar i att bedriva, leda, samordna och utveckla
social omsorgsverksamhet i olika former ingår.
762a

0920

Socialt omsorgsarbete, allmän utbildning
Omfattar:
 Gymnasial utbildning med inriktning mot social service och omsorg
 Utbildning som leder till generell examen inom social omsorg
 Övriga utbildningar inom socialt omsorgsarbete, allmän utbildning
Omfattar inte:
 Utbildning i socialpedagogik, jfr 760z

762b

Social omsorgsutbildning, äldre och funktionsnedsatta

0921

762c

Social omsorgsutbildning, socialpedagogisk behandling

0923

Omfattar också:
 Utbildning till behandlingspedagog
762d

0923

Socionomutbildning
Omfattar inte:
 Utbildningar i sociologi, jfr 312a

762e

Hälso- och sjukvårdskuratorutbildning

0923

762f

Studie- och yrkesvägledarutbildning

0923

762x

Annan utbildning inom socialt arbete

0929

Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom socialt arbete
Omfattar inte:
 Utbildningar som omfattar både social omsorg och hälso- och sjukvård,
jfr 723

769

Socialt arbete och socialt omsorgsarbete, övrig och ospecificerad
utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade på socialt arbete och omsorg utan
tydlig tyngdpunkt på någon av de övriga inriktningarna under 76.

769z

0929

Socialt arbete och socialt omsorgsarbete, övrig och ospecificerad
utbildning
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8

Tjänster

81

Personliga tjänster

810

Personliga tjänster, allmän utbildning

ISCED F-2013

Här ingår breda utbildningar inriktade mot personliga tjänster utan klar
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 81.
810z

Personliga tjänster, allmän utbildning

811

Hotell, restaurang och storhushåll

1010

Här ingår utbildningar inriktade mot tillredning och servering av mat och
dryck samt övrig måltidsservice. Utbildningar mot service på hotell och
liknande anläggningar ingår.
811a

Hotell, restaurang och storhushåll, allmän utbildning

1013

811b

Utbildning för hotell

1013

Omfattar:
 Gymnasieskolans hotell- och turismprogram, inriktning hotell och
konferens
 Utbildning till hotellreceptionist
 Övriga utbildningar för hotell
Omfattar inte:
 Utbildning till receptionist, annan än för hotell, jfr 346x
811c

Utbildning för restaurang

1013

Omfattar:
 Gymnasieskolans restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning kök
och servering
 Utbildning till kock
 Utbildning till sommelier
 Övriga utbildningar för restaurang
811d

Utbildning för storhushåll

1013

811x

Annan utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll

1013

Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom måltids- och
hushållskunskap
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Omfattar inte:
 Utbildningar i industriell tillverkning och hantering av livsmedel, jfr 541

812

Turism, resor och fritid
Här ingår utbildningar inriktade mot marknadsföring, försäljning och
genomförande av resor och turistevenemang samt övriga kultur- och
fritidsevenemang.

812z

1015

Turism, resor och fritid
Omfattar:
 Gymnasieskolans hotell- och turismprogram, inriktning turism och
resor
 Utbildning som leder till generell examen inom turism- och
fritidsvetenskap
 Utbildning till eventarrangör
 Utbildning till reseledare
 Övriga utbildningar inom turism, resor och fritid

813

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

813z

1014

Idrott och friskvård
Omfattar:
 Idrottskonsulentutbildning
 Utbildning i friskvårdspedagogik
 Utbildning i idrottsvetenskap
 Utbildning till badmästare
 Utbildning till hälsoutvecklare
 Övriga utbildningar inom idrott och friskvård
Omfattar inte:
 Idrottslärarutbildning, jfr 146k
 Utbildningar i folkhälsa, jfr 720z

814

Hushållstjänster och lokalvård
Hushållstjänster omfattar utbildningar inriktade mot egen verksamhet i och
olika tjänster till hemmet såsom hemelektronik, klädvård, tvättservice,
hushållsekonomi och sotning. Även utbildning i lokalvård omfattas.
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814a

Hem- och hushållsvetenskap, allmän utbildning

ISCED F-2013
1011

Omfattar också:
 Utbildning som leder till generell examen inom hushållsvetenskap
814b

Utbildning för lokalvård

1011

Omfattar också:
 Utbildningar i lokalvård inriktade mot industrin, skolor och sjukhus
814x

Annan utbildning inom hushållstjänster och lokalvård

1011

Omfattar:
 Utbildning inom begravningstjänster
 Utbildning till sotare
 Övriga utbildningar inom hushållstjänster och lokalvård
Omfattar inte:
 Utbildningar i fastighetsskötsel, jfr 582x

815

Hårvård, skönhetsvård och massage
Här ingår utbildningar inriktade mot hår- och skönhetsvård och
massageterapi.

815a

Utbildning inom hår- och skönhetsvård

1012

Omfattar:
 Hud- och spaterapeututbildning
 Utbildning till barberare
 Utbildning till hår- och makeupstylist
 Utbildning till stylist, annan än inom hår- och makeup
 Övriga utbildningar inom hår- och skönhetsvård
815b

Massageutbildning

1012

Omfattar:
 Utbildning inom fotvård
 Utbildning till massageterapeut
 Övriga massageutbildningar
Omfattar inte:
 Utbildning i medicinsk massage och massage inriktad mot rehabilitering,
jfr 723u och 726x
815x

127

Annan utbildning inom hår- och skönhetsvård samt massage
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819

Personliga tjänster, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar inriktade mot olika typer av personliga tjänster som
inte kan klassificeras under någon av de övriga inriktningarna inom 81 och
som inte kan betraktas som breda inom området.

819z

Personliga tjänster, övrig och ospecificerad utbildning

84

Transporttjänster

840

Transporttjänster

1019

Transporttjänster inkluderar utbildningar inriktade mot planering,
genomförande och ledning av transporter till lands till sjöss och i luften samt
service i anslutning till desamma.
840a

1041

Transporttjänster, allmän utbildning
Omfattar:
 Gymnasieskolans fordons- och transportprogram, inriktning
godshantering
 Gymnasieskolans fordons- och transportprogram, inriktning transport
 Logistikutbildning, inriktning transport och spedition
 Övriga utbildningar inom transporttjänster, allmän utbildning
Omfattar inte:
 Logistikutbildning, inriktning ledning och administration, jfr 345a
 Logistikutbildning med tyngdpunkt på teknik, jfr 526

840b

1041

Utbildning för landtransporter
Omfattar också:
 Lokförarutbildning

840c

1041

Utbildning för sjöfart
Omfattar:
 Sjökaptensutbildning
 Styrmansutbildning
 Övriga utbildningar för sjöfart
Omfattar inte:
 Maskinteknikerutbildning, jfr 525d
 Sjöingenjörsutbildning, jfr 525d
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840d

Utbildning för luftfart

ISCED F-2013
1041

Omfattar:
 Flygtrafikledarutbildning
 Trafikflygarutbildning
 Utbildning för kabinpersonal
 Övriga utbildningar för luftfart
840e

Utbildning för postservice

1041

840x

Annan utbildning inom transporttjänster

1041

Omfattar inte:
 Utbildningar i fordons- och farkostteknik, jfr 525
 Utbildningar i transportekonomi, jfr 349z

85

Arbetsmiljö och renhållning

850

Arbetsmiljö och renhållning, allmän utbildning
Här ingår breda utbildningar inriktade mot arbetsmiljö och renhållning utan
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 85.

850z

Arbetsmiljö och renhållning, allmän utbildning

851

Arbetsmiljö och arbetarskydd

851z

Arbetsmiljö och arbetarskydd

1020

1022

Omfattar:
 Utbildning som leder till generell examen i arbetsvetenskap
 Utbildning som leder till generell examen i ergonomi
 Övriga utbildningar inom arbetsmiljö och arbetsskydd
Omfattar inte:
 Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar inriktade mot arbetsmiljö,
jfr 521a och 521b
 Utbildning i arbetsrätt, jfr 380x

852

Renhållning och avfallshantering
Här ingår utbildningar inriktade mot renhållning i samhället och olika typer
av avfallssystem. Utbildningar inriktade mot omhändertagande och
återvinning av avfall i samhällets olika delar ingår också.

852z

Renhållning och avfallshantering
Omfattar inte:
 Civilingenjörs- och ingenjörsutbildningar i miljöteknik, jfr 527a och 527b
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1021

Kod


859

ISCED F-2013

Benämning

Utbildningar i miljöteknik och miljövårdsteknik, jfr 527x

Arbetsmiljö och renhållning, övrig och ospecificerad utbildning
Här ingår utbildningar i arbetsmiljö och renhållning som inte kan klassificeras
under någon av de övriga inriktningarna inom 85 och som inte kan betraktas
som breda inom området.

859z

Arbetsmiljö och renhållning, övrig och ospecificerad utbildning

86

Säkerhetstjänster

860

Säkerhetstjänster, allmän utbildning

1029

Här ingår breda utbildningar inriktade mot säkerhetstjänster utan någon klar
tyngdpunkt mot någon av de övriga inriktningarna inom 86.
860z

Säkerhetstjänster, allmän utbildning

861

Säkerhet i samhället

1030

Säkerhet i samhället omfattar utbildningar inriktade mot skydd av individer
och egendom.
861a

1032

Polisutbildning
Omfattar inte:
 Kriminologi, jfr 312a

861b

1032

Utbildning för brandskydd och annan räddningstjänst
Omfattar inte:
 Brandingenjörsutbildning, jfr 582b

861c

Kriminalvårdsutbildning

1032

861x

Annan utbildning inom säkerhet i samhället

1032

Omfattar:
 Civilförsvarsutbildning
 Utbildning för bevakningstjänster
 Utbildning för kustbevakning
 Utbildning för tullrelaterad verksamhet
 Övriga utbildningar inom säkerhet i samhället
Omfattar inte:
 Utbildning i juridik, jfr 380
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Kod

Benämning

863

Militär utbildning

ISCED F-2013

Militär utbildning omfattar utbildningar inriktade mot försvar i samhället, i
fred, kris och krig.
863a

Officersutbildning

1031

Omfattar:
 Officersprogrammet
 Reservofficersutbildning
 Specialistofficersutbildning
 Särskild officersutbildning
 Övrig officersutbildning
863b

Chefsutbildning för officerare

1031

Omfattar:
 Högre officersprogram
 Högre specialistofficersutbildning
 Högre stabsofficersutbildning, olika inriktningar
 Militärteknisk påbyggnadsutbildning
 Stabsutbildning för militärer
 Övrig chefsutbildning för officerare
863x

Annan militär utbildning

1031

Omfattar:
 Fackutbildning för militärer
 Taktisk utbildning för militärer
 Utbildning som leder till generell examen inom krigsvetenskap
 Övriga militära utbildningar
Omfattar inte:
 Icke militära utbildningar för militär personal, jfr respektive
ämnesinriktning

869

Säkerhetstjänster, övrig och ospecificerad utbildning
Militär utbildning omfattar utbildningar inriktade mot försvar i samhället, i
fred, kris och krig.

869z

Säkerhetstjänster, övrig och ospecificerad utbildning

1039

___________
Om information saknas om utbildningen kodas utbildningen enligt nedan:
9
Okänd
99
Okänd
999
Okänd
999z
Okänd
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9999

Bilagor
Bilaga: SUN 2020, nivå, i relation till ISCED 2011 och SUN 69 (SUN old)
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Bilaga: ISCED F-2013, inriktningar
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