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Chefer 
 
Yrkesområde 1 
Ansvarsnivåer för chefer 

Ett önskemål vid framtagandet av SSYK 2012 har varit att för svensk 
användning kunna spegla ansvarsnivåer för chefer.  
Den högsta verkställande chefsnivån, område 11, inom verksamhet med 
chefshierarkier följer det internationella förslaget. För övriga chefer har en 
matrixmodell tagits fram i strukturen för områdena 12–17. Treställig kod 
används för att identifiera fyrsifferklasser enligt ISCO-08 samt svenska 
anpassningar.  
 
Den fjärde siffran används enbart för: 
1 = Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer. 
Underställd verkställande direktör eller motsvarande.  
2 = Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör eller 
motsvarande i organisation utan mellanchef. Högsta chef i företag utan 
chefshierarki.  
 
Till SCB:s insamling av statistik ska cheferna redovisas med nivå 1 eller 2. 
I undersökningar beställda av kunder kan kunden välja att redovisa cheferna utan 
en chefshierarki. Det blir istället en 0:a på slutet. 
 

Utdrag ur SSYK 2012 mis 2012:1 

3.4.1 Chefer och arbetsledare 

I den svenska anpassningen som följer den internationella uppdateringen ska 
högsta chefen kodas som 1120 Verkställande direktörer m.fl. i företag som är så 
omfattande att det finns en chefshierarki.  För företag som saknar chefshierarki ska 
högsta chefen kodas i huvudgrupp 12–17 efter verksamhet. 
Att skilja mellan chefer (eng. managers) och arbetsledare (eng. supervisors) kan 
vara problematiskt. Både chefer och arbetsledare planerar, organiserar, 
samordnar, kontrollerar och leder arbete utfört av andra. En avgörande skillnad 
är att arbetsledare endast är ansvariga för aktiviteter utförda av andra 
arbetstagare, medan chefer som klassificeras under yrkesområde 1 ska ha ett 
övergripande ansvar för en verksamhet i ett företag eller en organisatorisk enhet. 
Dessutom har chefer i allmänhet ansvar för och fattar beslut om: 
a) den övergripande strategiska och operativa ledningen av ett företag eller en 

organisatorisk enhet (t.ex. typ av producerad vara eller tjänst, kvantitet och 
kvalitet),  

b) budget (hur mycket pengar som ska användas och för vilket ändamål), 
c) urval, anställning och avveckling av personal. 

Det är inte ett nödvändigt villkor att chefer måste ha ansvar för alla dessa tre 
områden, eftersom graden av självständighet kan variera. 
Arbetsledare kan ge råd och stöd i dessa frågor, speciellt när det gäller 
personalfrågor, men har inte befogenhet att fatta beslut. De har ofta 
arbetserfarenhet av ett eller flera av yrkena som förekommer i den grupp som de 
arbetsleder/är arbetsledare för.  
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Exempel: 
 
Myndighet, företag med chefshierarki 
 
1112 GD, VD  
1112 Biträdande GD, biträdande VD 
1221 Personalchef (har inga chefer under sig men är funktionschef)  
1211 Ekonomichef 
1230 Stabschef  (är en funktionschef)  
1311 IT-chef 
1591 Avdelningschef 
1592 Enhetschef 
 
Butikschef  
1732 Butikschef  om personen har budget och personalansvar  
5221 Butikschef om personen är en säljande butikschef. 
 
Skola 
1412 Rektor på grund och gymnasieskola  
1120 Rektor på högskola och universitet  
 
Lantbrukare och skogsbrukare 
1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Chefskod om det är 
verksamhet inom skogsbruk eller större lantbruk. Ansvarar för budget och 
fördelar resurser inom verksamheten. Har personalansvar. 
Om kriterierna för chef inte uppfylls så kodas personen inom huvudgrupp 61 
Lantbruks- och trädgårdsyrken. 
 
Hotellchef på ett hotell med chefshierarki 
1120 VD 
1711 Hotell- och konferenschefer 
1722 Restaurang- och kökschefer 
 
1120 VD 
1722 Restaurang- och kökschefer 
 
Hotellchef  i ett företag utan chefshierarki 
1712 Hotell- och konferenschefer 
 

Arbetsledare 
 
Särskilda undergrupper för arbetsledare har skapats. Arbetsledare klassificeras 
inte under yrkesgrupp 1 (chefer) som har ett övergripande ansvar för 
verksamheten i ett företag eller organisatorisk enhet. 
 
Arbetsledare är ansvarig för aktiviteter utförda av andra arbetstagare och 
medverkar ibland i det dagliga arbetet. Arbetsledare kan ge råd och stöd åt 
chefer, speciellt när det gäller personalfrågor, men har inte befogenhet att fatta 
beslut. De har ofta arbetserfarenhet av ett eller flera av yrkena som förekommer i 
den grupp som de arbetsleder/är arbetsledare för.  
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Följande undergrupper för arbetsledare har skapats inom yrkesområde 3, 4 och 5: 
3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva 
3122 Arbetsledare inom tillverkning 
3341 Gruppledare för kontorspersonal 
4321 Arbetsledare inom lager och terminal 
5151 Städledare och husfruar 
5221 Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik. (Butikschefer med 
enbart administrativa arbetsuppgifter kodas som chef, 1731 alt. 1732, beroende 
på ansvarsnivå.) 
 
Övriga arbetsledare ska klassificeras i samma klass som underställd personal.  
 

Arbetsledare inom bygg, anläggning och tillverkning 3121 

Leder och fördelar man arbetet i nedanstående undergrupper ska koden 3121 
användas.  
 
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare   
8115 Bergsprängare  
7131 Målare  
7112 Murare m.fl. 
7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare  
 

Arbetsledare inom tillverkning 3122 

Samordnar, leder och följer man upp arbetet vid nedanstående  
tillverkningsprocesser ska koden 3122 användas. 
 
Maskinoperatörer inom metallarbete (7223), kemi (8192), kemiteknik, fotografi 
(8132), pappersvaruindustri (8143), glas- och keramisktillverkning (8189), 
blekning, färgning, tvättning (8151), livsmedelsindustrin (8161, 7619, 8162, 
8163, 8169), textil-, skinn- och läderindustri (8159) med ansvar för aktiviter 
utförda av andra arbetstagare ska kodas som arbetsledare inom tillverkning, 3122 
 
Även tryckare (7322), bokbindare (7323), processövervakare i kemisk industri 
samt montörer av metall-, gummi-, plast-, papp-, textil-, läder- och träprodukter 
(8213, 8214, 8219) med ansvar för aktiviter utförda av andra arbetstagare ska 
kodas som arbetsledare inom tillverkning, 3122 
 

Övriga pedagoger 
Övriga pedagoger 2359 

Här ingår övriga pedagoger utanför det reguljära utbildningsväsendet. T.ex. SFI-
lärare, lärare på kulturskola.  
 
Utbildare/lärare som coach, ledarskapsutbildare, personalutbildare, datautbildare, 
utbildare på studieförbund ska kodas på 3449. 
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Revisorer 
Revisorer 2411 

I 2411 ska endast auktoriserade revisorer, internrevisorer och kamrerer ingå till 
skillnad från redovisningskonsult och juniorrevisor som hamnar på 3313 och 
controller som hamnar på 2412. Kyrkokamrerer hamnar på 1230. 
 
Miljörevisor kodas på 2183. Kvalitetsrevisor kodas på 2421. 
 

Informatörer, kommunikatörer och PR-
specialister 
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister 2432 

Planerar och utför kommunikationsstrategier om företags- eller organisations 
mål, policy och aktuella händelser. 
 
Hit hör: 
Pressekreterare 
Informationskonsult 
Kommunikationsstrateg 
 

Idrottsutövare och idrottstränare 
 
I SSYK2012 skiljer man på de som tränar och instruerar professionella 
idrottsutövare, amatörer och motionärer samt de som tränar och tävlar inom olika 
idrottsgrenar.  
 
3421 Professionella idrottsutövare  
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl.  
 

Försäljare 
Säljande butikschefer 5221 

Butikschefer som även deltar i den dagliga verksamheten, d.v.s. tar fram och 
säljer varor i butik, ska kodas 5221. Butikschefer med enbart administrativa 
uppgifter kodas 1731 eller 1732 beroende på ansvarsnivå. Se information om 
chefer. 
 

Butikssäljare, dagligvaror 5222 

Säljer livsmedel, drycker och andra dagligvaror i affärer, livsmedelshallar, 
stormarknader eller andra försäljningsställen. Beställer, packar upp, prismärker 
och fyller på varor. 
 
Hit hör inte: 
Kassapersonal som enbart tar betalt för kunders inköp. (5230) 
Kioskbiträde (5230) 
Torg-, marknadsförsäljare (9520) 
Bensinstationspersonal (5225) 
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Butikssäljare, fackhandel 5223  

Säljer sällanköpsvaror som kläder, skor, möbler, elektronik och dylikt i affärer, 
varuhus eller andra försäljningsställen. Informerar kunder om varor och priser 
samt ger råd om användning och skötsel. Beställer, packar upp, prismärker, fyller 
på och tar betalt för varor. 
 
Hit hör inte: 
Optikerassistent (5224) 
Reserv- bildelsspecialist (7231) 
Butiksdemonstratör, eventsäljare (5241) 
 

Läkare 
 
Läkare är uppdelade på fyra undergrupper, specialistläkare, ST-läkare, AT-läkare 
samt övriga läkare. 
 
2211 Specialistläkare  
2212 ST-läkare  
2213 AT-läkare  
2219 Övriga läkare  
 
2213, AT-läkare Efter läkarexamen måste alla läkare genomgå en tidsbegränsad 
allmäntjänstgöring, bestående av utbildning samt läkararbete (18-21 månader). 
Efter allmäntjänstgöring (AT) erhålls läkarlegitimation. 
 
2212, ST-läkare. Efter legitimerad läkarlegitimation kan läkare genomgå 
specialisttjänstgöring. Specialisttjänstgöring (ST) är en utbildning (minst 5 år) 
som legitimerade läkare kan genomgå för att uppnå specialistkunskaper inom ett 
visst område.  
 
2211, Specialistläkare. Efter fullgjord specialisttjänstgöring inom ett visst 
område är det möjligt att ansöka om specialistbevis , vilket utfärdas av 
Socialstyrelsen. För att bli specialist behöver man studera i ca 12-13 år totalt. 
Specialistläkare finns inom många olika områden. 
Hit hör bland annat,  Överläkare, Avdelningsläkare, Narkosläkare, Gynekolog, 
Barnläkare  
 

Sjuksköterskor 
 
Alla sjuksköterskor finns i yrkesområde 2 och det har tillkommit fler 
undergrupper för sjuksköterskor.  
 
I nedanstående undergrupper är sjuksköterskor placerade. 
 
2221 Grundutbildade sjuksköterskor 
2222 Barnmorskor 
2223 Anestesisjuksköterskor 
2224 Distriktssköterskor 
2225 Psykiatrisjuksköterskor 
2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. 
2227 Geriatriksjuksköterskor 
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2228 Intensivvårdssjuksköterskor 
2231 Operationssjuksköterskor 
2232 Barnsjuksköterskor 
2233 Skolsköterskor 
2234 Företagssköterskor 
2235 Röntgensjuksköterskor 
2239 Övriga specialistsjuksköterskor 
 

Undersköterskor – Vårdbiträden – Skötare - 
vårdare 
 
I SSYK 2012 har undersköterskor och vårdbiträden olika koder. Det är även 
olika koder om skötare/vårdare/personlig assistent bistår individer i deras hem 
eller om de behövande bor i någon form av grupp- eller serviceboende. 
 
Undersköterskor klassificeras in under Yrkesgrupp 532. Där undersköterskor på 
sjukhusavdelning eller mottagning klassificeras in under 5323 om de arbetar på 
en sjukhusavdelning eller 5324 om de arbetar på en mottagning. 
 
Undersköterskor på barnavdelning (Barnsköterskor) på sjukhus har en egen kod 
(5325) liksom ambulanssjukvårdare (5326) 
 
Vårdbiträden som ger individuell vård till äldre oavsett om det är i eget eller 
särskilt boende har samma kod (5330).  Notera att Undersköterskor som ger 
individuell vård till äldre i eget eller särskilt boende har kod (5321).  
 
Personliga assistenter som hjälper personer med funktionsnedsättning i det egna 
hemmet med dagliga sysslor samt fritidsaktiviteter, klassificeras in under (5343).  
 
Skötare eller vårdare som hjälper personer med funktionsnedsättning i någon 
form av grupp- eller serviceboende  med dagliga sysslor samt fritidsaktiviteter 
klassificeras istället in under 5342. 

Lärare 
 
Universitets- och högskolelärare är uppdelade på fler undergrupper än tidigare.  
Följande undergrupper finns för universitets- och högskollärare  
 
2311 Professor 
2312 Universitets- och högskolelektor 
2313 Forskarassistenter m.fl. 
2314 Doktorander 
2319 Övriga universitets- och högskolelärare 
 
Lärare i estetiska och praktiska ämnen har delats upp på grundskollärare och 
gymnasielärare. 
 
2341 Grundskollärare 
2330 Gymnasielärare 
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Ingenjörer och tekniker inom elektronik 
 
Elingenjörer och eltekniker ingår efter uppdateringen i samma kod som 
Ingenjörer och tekniker inom elektronik, SSYK kod 3113. 
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