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Socioekonomisk indelning (SEI) 1982. Mis 1982:4, SCB

Klassindelning och definitioner 

Kod Socioekonomiska 
grupper 

 
11-22 ARBETARE 
 
 
11 Ej facklärda, varuproducerande 
 
 
 
12 Ej facklärda, tjänsteproducerande 
 
 
 
21 Facklärda, varuproducerande 
 
 
 
22 Facklärda, tjänsteproducerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitioner/Kriterier 
 
 

Yrken normalt organiserade inom LO. 
 
 
Yrken där det normala kravet på utbild-
ning1 efter grundskola är mindre än två år2. 
Sysselsatta med varuproduktion3 
 
Yrken där det normala kravet på utbild-
ning1 efter grundskola är mindre än två år 
Sysselsatta med tjänsteproduktion3 
 
Yrken där det normalt krävs minst två års 
utbildning2 efter grundskola. Sysselsatta 
med varuproduktion3 
 
Yrken där det normalt krävs minst två års 
utbildning2 efter grundskola. Sysselsatta 
med tjänsteproduktion3 
 

                                                 
1 Kraven på utbildning avser för individernas yrke 
normala utbildningskrav. Klassificeringen kräver 
således inga uppgifter om individens utbildning. 
2 Krav på ett års skolmässig utbildning likställs med 
krav på tre års yrkeserfarenhet eller två års 
praktik/lärlingsubildning. 
3 I yrken där en innehavare kan arbeta med varu- 
eller tjänsteproduktion klassificeras yrket med 
utgångspunkt från vilken typ av produktion som 
bedömts såsom dominerande för respektive yrke. 
Reparationsarbete har likställts med varuproduk-
tion. Indelningen följer i detta avseende SNI 
(Svensk näringsgrensindelning); SEI avser dock 
yrket och inte arbetsstället eller företaget. 
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Kod Socioekonomiska 
grupper 

 
33-57 TJÄNSTEMÄN 
 
 
33 Lägre tjänstemän I 
 
 
34 Lägre tjänstemän II,  
 utan underställda 
 
 
35 Lägre tjänstemän II, med 

underställda 
 
 
44 Tjänstemän på mellannivå, utan 

underställda 
 
 
45 Tjänstemän på mellannivå, med 

underställda 
 
 
54 Högre tjänstemän, utan 

underställda 
 
 
55 Högre tjänstemän, med 

underställda 
 
 
57 Ledande befattningar 
 
 
 
 

Definitioner/Kriterier 

 
Yrken normalt organiserade inom TCO 
eller SACO/SR 
 
Yrken där det normala kravet på utbildning 
efter grundskola är mindre än två år. 
 
Yrken där det normalt krävs två men ej tre 
års utbildning eller grundskola. Utan 
underställd personal. 
 
Yrken där det normalt krävs två men ej tre 
års utbildning efter grundskola. Med 
underställd personal. 
 
Yrken där det normalt krävs tre men ej sex 
års utbildning efter grundskola. Utan 
underställd personal. 
 
Yrken där det normalt krävs tre men ej sex 
års utbildning efter grundskola. Med 
underställd personal. 
 
Yrken där det normalt krävs minst sex års 
utbildning efter grundskola. Utan 
underställd personal. 
 
Yrken där det normalt krävs minst sex års 
utbildning efter grundskola. Med 
underställd personal. 
 
Yrken som tillhör direktionen i företag och 
organisationer med minst 100 anställda. I 
offentlig tjänst personer i byråchefsbefatt-
ningar eller högre. 
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Kod Socioekonomiska 
grupper 

 
60-87 FÖRETAGARE 
 
 
 
 
60 Fria yrkesutövare med 

akademikeryrken 
 
 
 
 
76 Ensamföretagare 
 
 
77 Mindre företagare 
 
 
78 Större företagare 
 
 
 
 
86 Mindre lantbrukare 
 
 
87 Större lantbrukare 
 
 
 
 

Definitioner/Kriterier 

 
Egna företagare samt medhjälpare i 
familjemedlems företag. Inklusive 
företagare som bildat aktiebolag och 
formellt är anställda i egna företag. 
 
Egna företagare med yrken med krav på 
minst sex års utbildning efter grundskola 
oavsett antal anställda (advokater, arkitek-
ter, läkare, auktoriserade revisorer, konsul-
terande ingenjörer m.fl.) 
 
Företagare utan anställda. (Exkl. fria 
yrkesutövare med akademikeryrken). 
 
Företagare med 1-9 anställda. (Exkl. fria 
yrkesutövare med akademikeryrken). 
 
Företagare med 10 eller fler anställda samt 
lantbrukare med mer än 100 hektar åker 
eller mer än 400 hektar skog. (Exkl. fria 
yrkesutövare med akademikeryrken.) 
 
Lantbrukare med högst 20 hektar åker och 
högst 100 hektar skog. 
 
Lantbrukare med 21-100 hektar åker eller 
101-400 hektar skog. (Om endera mer än 
100 hektar åker eller mer än 400 hektar 
skog räknas lantbrukaren som en större 
företagare). 
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De ovanstående grupperna utgör de egentliga socioekonomiska grupperna. SEI inbegriper 
emellertid även den ej förvärvsarbetande befolkningen, vilken delas upp på olika befolk-
ningsgrupper som i sin tur erhåller socioekonomisk kod efter tidigare yrke eller makes/makas 
yrke eller för studerande efter studienivå. 
 

 

Kod Socioekonomiska 
grupper 

 
Befolkningsgrupper bland ej 
förvärvsarbetande 
 
101-103 Studerande 
 
 
 
201-287 Hemarbetande 
 
 
 
311-387 Ålderspensionärer 
 
 
 
411-487 Förtidspensionärer 
 
 
 
511-587 Långvarigt arbetslösa och andra 

utan arbete 
 
 
 
 
 
601-687 Värnpliktstjänstgörande 
 
 
 
 
 

 

Definitioner/Kriterier 

 
 
 
 
De studerande delas upp i tre grupper 
beroende på studienivå4. 
 
 
De hemarbetande ges socioekonomisk kod 
efter make/makas yrke eller sysselsättning 
med tillägg av hundratalssiffran 2. 
 
Ålderspensionärer klassificeras efter sitt 
tidigare yrke med tillägg av 
hundratalssiffran 3. 
 
Förtidspensionärer klassificeras efter sitt 
tidigare yrke med tillägg av 
hundratalssiffran 4. 
 
Hit förs personer som varit utan arbete i 
minst sex månader och som inte tillhör 
någon av de ovanstående grupperna.  
Långvarigt arbetslösa klassificeras efter 
tidigare yrke med tillägg av hundratals-
siffran 5. 
 
Värnpliktiga klassificeras efter yrke/syssel-
sättning före inryckningen med tillägg av 
hundratalssiffran 6. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Grundskolenivå, gymnasial nivå, eftergymnasial 
nivå. 


