
 

 
 

 
 

Koder för sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) 

Koden för ett yrkespaket beskriver om paketet är framtaget nationellt eller regionalt och från 
vilket program inom gymnasieskolan alla eller majoriteten av kurserna i paketet är hämtade. 

Koden består av sex bokstavstecken/positioner: 

• De två första bokstäverna är programförkortning för det gymnasieprogram majoriteten av 
kurserna som tillhör paketet kommer ifrån. 

• Den tredje bokstaven är ett X för att markera att det handlar om yrkespaket. 

• De fjärde och femte bokstäverna är ett ”ordningsnummer”, AA-ZZ, för att kunna särskilja 
olika paket inom samma yrkesområde. 

• Den sjätte bokstaven anger om yrkespaketet är nationellt, N eller regionalt, R. 

 
Koden för yrkespaketet visar att eleven läser kurserna i en sammanhållen yrkesutbildning. Koden 
används vid registrering och rapportering av yrkespaketet, men observera att det är endast 

kurserna som ingår i yrkespaketet som ger poäng och ska betygsättas för eleven. 

Nationella yrkespaket tas fram och tilldelas en kod av Skolverket. Framtagna paket publiceras på 

Skolverkets webbplats. 

Exempel: 

BAXAAN, bygg- och anläggningsprogrammet, yrkespaket, det första inom samma yrkesområde, 

nationellt (det nationella yrkespaketet anläggningsförare) 

 

BAXABN, bygg- och anläggningsprogrammet, yrkespaket, det andra inom samma yrkesområde, 
nationellt (det nationella yrkespaketet beläggningsarbetare) 

 
En sammanställning med samtliga nationella yrkespaket och koder finns på skolverket.se:  

Skolverkets koder vid dokumentation av utbildning 

En huvudman/region/samverkanskonstellation av kommuner kan ta fram regionala och lokala 

yrkespaket, som skiljer sig från de nationella yrkespaket som Skolverket tagit fram. Koden för 
dessa regionala/lokala yrkespaket följer samma princip som de nationella koderna, men med R i 
sjätte positionen. Om flera paket inom samma yrkesområde tas fram så åtskiljs koderna för dessa 

genom unika kombinationer av bokstäverna AA-ZZ i position fyra och fem, till exempel AA, 
AB, AC och så vidare. Koden är endast unik inom regionen/samverkanskonstellationen.  

Exempel: 

BAXAAR, bygg- och anläggningsprogrammet, yrkespaket, det första inom samma yrkesområde, 
regionalt. 

 

BAXABR, bygg- och anläggningsprogrammet, yrkespaket, det andra inom samma yrkesområde, 
regionalt. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/skolverkets-koder-vid-dokumentation-av-utbildning
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