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Folkskola
Grundskola

Samhällsvetenskaplig el. humanistisk utbildning*
Naturvetenskaplig utbildning*

Pedagogisk utbildning*
Minst 30 hp inom pedagogik och lärarutbildning, ej examen

Förskollärare
Fritidspedagog

Lärarutbildning, grundskolans tidigare år
Lärarutbildning grsk senare år o gymn

Speciallärare och specialpedagog
Yrkeslärare

Övrig utbildning inom pedagogik
Estetisk utbildning*

Utbildning inom humaniora och konst*
Minst 30 hp inom humaniora och konst, ej examen

Humanistisk utbildning
Konstnärlig utbildning

Utbildning inom medieproduktion
Teologisk utbildning

Övrig utbildning inom humaniora och konst
Ekonomisk utbildning*

Handel- och administration*
Minst 30 hp i samhällsvetenskap, juridik, handel, ej examen

Biblioteks- och informationsvetenskap
Ekonom, högskoleutb.

Personal- och beteendevetare
Jurist

Journalistik och medievetenskap
Psykolog

Samhällsvetar- och förvaltningsutbildning
Övrig utb. i samhällsvetenskap, juridik, handel, admin.

Yrkesinriktad utb. inom naturvetenskap, matematik, data*
Minst 30 hp inom naturvetenskap, matematik, data, ej examen

Biolog
Datautbildning

Fysiker
Geovetenskaplig utbildning

Kemist
Matematiker-, statistiker-, datavetenskaplig utbildning

Övrig naturvetenskaplig högskoleutbildning, minst 3 år
Övrig utbildning inom naturvetenskap, matematik, data

Gymnasieingenjör*
Bygg*

Data-, el- och energiteknik*
Fordon*
Industri*

Vvs- och fastighet*
Övrig utbildning inom teknik och tillverkning*

Kortare än 2 år högskola inom teknikområdet, ej examen
Minst 2 år högskola inom teknikområdet, ej examen

Arkitekt
Civilingenjör: Industriell ekonomi

Civilingenjör: Väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri
Civilingenjör: Maskin-, fordons- och farkostteknik

Civilingenjör: Teknisk fysik, elektro- och datateknik
Civilingenjör: Kemi- och bioteknik, material- och geoteknik

Civilingenjör: Övrig/okänd inriktning
Högskoleingenjör: Väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri

Högskoleingenjör: Maskin-, fordons-, farkostteknik, industriell ekon.
Högskoleingenjör: Teknisk fysik, elektro- och datateknik

Högskoleingenjör: Kemi- och bioteknik, material- och geoteknik
Högskoleingenjör: Övrig/okänd inriktning

Övrig utbildning inom teknik och tillverkning
Naturbruk*

Minst 30 hp inom lant- och skogsbruk, djursjukvård, ej examen
Agronom och hortonom

Skogsvetenskaplig utbildning, minst 3 år
Veterinär

Övrig utb. inom lant- och skogsbruk, djursjukvård
Barn och fritid*

Vård- och omsorg; övrig utb. i hälso- och sjukvård*
Tandsköterska

Minst 30 hp inom hälso- och sjukvård, social omsorg, ej examen
Apotekare

Arbetsterapeut
Biomedicinsk analytiker

Fritidsledare
Läkare

Receptarie
Fysioterapeut

Barnmorska
Sjuksköterska, grund

Social omsorgsutbildning
Socionom

Specialistsjuksköterska
Tandhygienist

Tandläkare
Övrig utb. inom hälso- och sjukvård, social omsorg

Restaurang och livsmedel*
Transport*

Övrig utbildning inom tjänsteområdet*
Minst 30 hp inom tjänsteområdet, ej examen

Polis
Transportutbildning, eftergymnasial

Övrig utbildning inom tjänsteområdet
Gymnasial utbildning, ospecificerad*

Eftergymnasial utbildning, ospecificerad
Okänd utbildning

Tusental

Män Kvinnor

Barnmorskeutbildade: 
Högst andel kvinnor

VVS- och 
fastighetsutbildade: 

Högst andel män


