SSYK
Kod

Beskrivning (sv)

Description (en)

0
01
011
0110
02
021
0210
03
031
0310
1
11

1113

Militära yrken
Officerare
Officerare
Officerare
Specialistofficerare
Specialistofficerare
Specialistofficerare
Soldater m.fl.
Soldater m.fl.
Soldater m.fl.
Chefsyrken
Politiker, verkställande direktörer och
högre ämbetsmän m.fl.
Politiker och högre ämbetsmän
Politiker
General-, landstings- och
kommundirektörer m.fl.
Chefstjänstemän i intresseorganisationer

112
1120
12
121
1211
1212

Verkställande direktörer m.fl.
Verkställande direktörer m.fl.
Chefer inom ekonomi, personal,
Ekonomi- och finanschefer
Ekonomi- och finanschefer, nivå 1
Ekonomi- och finanschefer, nivå 2

122

Personal- och HR-chefer

Military professions
Commissioned armed forces officers
Commissioned armed forces officers
Commissioned armed forces officers
Specialist armed forces officers
Specialist armed forces officers
Specialist armed forces officers
Soldiers
Soldiers
Soldiers
Managerial professions
Legislators, managing directors, and senior
officials
Legislators and senior officials
Legislators
General directors, county directors,
municipal directors
Senior officials of special-interest
organisations
Managing directors
Managing directors
Economy, staffing, marketing and sales, as
Finance managers
Finance managers and chief financial
Finance managers and chief financial
officers, level 2
Personnel and human resources managers

1221
1222
123

Personal- och HR-chefer, nivå 1
Personal- och HR-chefer, nivå 2
Förvaltnings- och planeringschefer

1230
124

Förvaltnings- och planeringschefer
Informations-, kommunikations- och PRchefer
Informations-, kommunikations- och PRchefer, nivå 1
Informations-, kommunikations - och PRchefer, nivå 2
Försäljnings- och marknadschefer

111
1111
1112

1241
1242
125

Human resource managers, level 1
Human resource managers, level 2
Administrative and policy and planning
managers
Policy and planning managers
Information, communications, and public
relations managers
Public relations directors, level 1
Public relations directors, level 2
Sales and marketing managers

1251

Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1

Sales and marketing directors, level 1

1252
129

Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2
Övriga administrations- och servicechefer

Sales and marketing directors, level 2
Other administrative and service managers

1291

Övriga administrations- och servicechefer,
nivå 1
Övriga administrations- och servicechefer,
nivå 2
Chefer inom IT, logistik, FoU,
IT-chefer
IT-chefer, nivå 1
IT-chefer, nivå 2
Inköps-, logistik- och transportchefer

133
1331

Other administrative and service directors,
level 1
Other administrative and service directors,
level 2
IT, logistics, R&D, real estate companies,
IT managers
IT directors, level 1
IT directors, level 2
Purchasing, logistics, and transport
managers
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Purchasing, logistics, and transport
directors, level 1
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Purchasing, logistics, and transport
directors, level 2
Forsknings- och utvecklingschefer
Research and development managers
Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1
Research and development directors, level 1

1332

Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2

Research and development directors, level 2

134

Chefer inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet
Chefer inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet, nivå 1
Chefer inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet, nivå 2
Fastighets- och förvaltningschefer
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2

Architecture and engineering operations
managers
Architecture and engineering directors,
level 1
Architecture and engineering directors,
level 2
Real estate and property managers
Real estate and property managers, level 1
Real estate and property managers, level 2

Driftchefer inom bygg, anläggning och
gruva
Driftchefer inom bygg, anläggning och
gruva, nivå 1
Driftchefer inom bygg, anläggning och
gruva, nivå 2
Produktionschefer inom tillverkning

Construction and mining operations
managers
Construction and mining operations
managers, level 1
Construction and mining operations
managers, level 2
Production managers in manufacturing

1292
13
131
1311
1312
132
1321
1322

1341
1342
135
1351
1352
136
1361
1362
137
1371

Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 Manufacturing production managers, level
1

1372
138
1380
14
141

1411

1412
142
1421
1422
149
1491
1492
15
151
1511

1512

Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 Manufacturing production managers, level
2
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk
Farm bailiffs, forest stewards
m.fl.
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk
Farm bailiffs, forest stewards
m.fl.
Chefer inom utbildning
Education managers
Chefer inom grund- och gymnasieskola
Primary education, secondary education,
samt vuxenutbildning
and adult education managers
Avdelningschefer inom grund- och
gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå
1
Rektorer, nivå 2
Chefer inom förskoleverksamhet
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1

Heads of departments in primary
education, secondary education, and adult
education, level 1
Head teachers, level 2
Early childhood education managers
Heads of departments in early childhood
education, level 1
Förskolechefer, nivå 2
Early childhood education administrators,
level 2
Övriga chefer inom utbildning
Other managers in education
Övriga avdelningschefer inom utbildning, Other heads of departments in education,
nivå 1
level 1
Övriga verksamhetschefer inom utbildning, Other heads of operations in education,
nivå 2
level 2
Chefer inom hälso- och sjukvård samt
Health and other social services managers
annan samhällsservice
Chefer inom hälso- och sjukvård
Health care managers
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa Clinical department directors and heads of
och sjukvård, nivå 1
operations in health care, level 1

153
1531

Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa
och sjukvård, nivå 2
Chefer inom socialt och kurativt arbete
Avdelningschefer inom socialt och kurativt
arbete, nivå 1
Enhetschefer inom socialt och kurativt
arbete, nivå 2
Chefer inom äldreomsorg
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1

Heads of departments and units in health
care, level 2
Social and curative work managers
Heads of departments in social and curative
work, level 1
Heads of units in social and curative work,
level 2
Aged care services managers
Heads of departments in elder care, level 1

1532
154
1540

Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2
Chefer och ledare inom trossamfund
Chefer och ledare inom trossamfund

Heads of units in elder care, level 2
Faith community managers and leaders
Faith community executives and managers

159

Övriga chefer inom samhällsservice

Other social services managers

152
1521
1522

1591
1592
16
161
1611

17
171
1711

Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
Övriga verksamhetschefer inom
Chefer inom bank, finans och försäkring
Chefer inom bank, finans och försäkring
Chefer inom bank, finans och försäkring,
nivå 1
Chefer inom bank, finans och försäkring,
nivå 2
Chefer inom övrig servicenäring
Hotell- och konferenschefer
Hotell- och konferenschefer, nivå 1

Other social service executives, level 1
Other social service heads of operations,
Banking, finance and insurance managers
Bank, finance, and insurance managers
Bank, finance, and insurance executives,
level 1
Bank, finance, and insurance executives,
level 2
Other service managers
Hotel and conference managers
Hotel and conference executives, level 1

1712

Hotell- och konferenschefer, nivå 2

Hotel and conference executives, level 2

172
1721

Restaurang- och kökschefer
Restaurang- och kökschefer, nivå 1

Restaurant and kitchen managers
Restaurant managers and head chefs, level 1

1722

Restaurang- och kökschefer, nivå 2

Restaurant managers and head chefs, level 2

173
1731

Chefer inom handel
Chefer inom handel, nivå 1

1612

179
1791

Retail and wholesale trade managers
Retail and wholesale trade managers, level
1
Chefer inom handel, nivå 2
Retail and wholesale trade managers, level
2
Chefer inom friskvård, sport och fritid
Sports and recreation managers
Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå Sports and recreation managers, level 1
Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå Sports and recreation managers, level 2
2
Chefer inom övrig servicenäring
Other services managers
Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1
Other services managers, level 1

1792

Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2

Other services managers, level 2

2

Yrken med krav på fördjupad

Specialists

1732
174
1741
1742

21

211
2111
2112
2113
2114
212

högskolekompetens
Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens inom naturvetenskap
och teknik
Fysiker och kemister m.fl.
Fysiker och astronomer
Meteorologer
Kemister
Geologer och geofysiker m.fl.
Matematiker, aktuarier och statistiker

Natural sciences and technology specialists

Physicists and chemists
Physicists and astronomers
Meteorologists
Chemists
Geologists and geophysicists
Mathematicians, actuaries, and statisticians

2121
2122
213

Matematiker och aktuarier
Statistiker
Biologer, farmakologer och specialister
inom lant- och skogsbruk m.fl.
Cell- och molekylärbiologer m.fl.
Växt- och djurbiologer
Farmakologer och biomedicinare
Specialister och rådgivare inom lantbruk
Specialister och rådgivare inom skogsbruk

Mathematicians and actuaries
Statisticians
Biologists, pharmacologists, and specialists
in agriculture and forestry
Cellular and molecular biologists
Plant and animal biologists,
Pharmacologists and biomedical scientists
Agricultural specialists and advisers
Forestry specialists and advisers
Engineering professionals
Logistics and production planning
engineers
Civil engineers

2143

Civilingenjörsyrken
Civilingenjörsyrken inom logistik och
produktionsplanering
Civilingenjörsyrken inom bygg och
anläggning
Civilingenjörsyrken inom elektroteknik

2144

Civilingenjörsyrken inom maskinteknik

Mechanical engineers

2145

Civilingenjörsyrken inom kemi och
kemiteknik
Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och
metallurgi
Övriga civilingenjörsyrken
Arkitekter och lantmätare
Arkitekter m.fl.
Landskapsarkitekter
Planeringsarkitekter m.fl.
Lantmätare
Designer och formgivare
Industridesigner
Grafisk formgivare m.fl.
Designer inom spel och digitala medier
Övriga designer och formgivare
Specialister inom miljö- och hälsoskydd

Chemical engineers

2131
2132
2133
2134
2135
214
2141
2142

2146
2149
216
2161
2162
2163
2164
217
2171
2172
2173
2179
218
2181
2182
2183
22

Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och
miljöhygieniker
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Specialister inom miljöskydd och
miljöteknik
Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens inom hälso- och
sjukvård

Electrotechnology engineers

Mining engineers and metallurgists
Other engineers
Architects, cartographers and surveyors
Architects
Landscape architects
Planning architects
Cartographers and surveyors
Designers
Industrial designers
Graphic designers
Game and digital media designers
Other designers
Environmental and occupational health
specialists
Environmental and occupational health and
hygiene professionals
Environmental and occupational health
inspectors and associates
Environmental protection and technology
professionals
Health services specialists

221
2211
2212
2213

Läkare
Specialistläkare
ST-läkare
AT-läkare

Medical doctors
Specialist medical practitioners
Resident physicians
Pre-registration primary care physicians

2219
222
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
223
2231
2232
2233
2234
2235
2239
224
2241
2242
225
2250
226
2260
227
2271
2272
2273
228

Övriga läkare
Sjuksköterskor
Grundutbildade sjuksköterskor
Barnmorskor
Anestesisjuksköterskor
Distriktssköterskor
Psykiatrisjuksköterskor
Ambulanssjuksköterskor m.fl.
Geriatriksjuksköterskor
Intensivvårdssjuksköterskor
Sjuksköterskor (fortsättning)
Operationssjuksköterskor
Barnsjuksköterskor
Skolsköterskor
Företagssköterskor
Röntgensjuksköterskor
Övriga specialistsjuksköterskor
Psykologer och psykoterapeuter
Psykologer
Psykoterapeuter
Veterinärer
Veterinärer
Tandläkare
Tandläkare
Naprapater, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter m.fl.
Kiropraktorer och naprapater m.fl.
Sjukgymnaster
Arbetsterapeuter
Andra specialister inom hälso- och sjukvård

Other physicians
Nurses
Undergraduate nurses
Midwifes
Anaesthesia nurses
District nurses
Psychiatric care nurses
Emergency medical technician
Geriatrics nurses
Intensive care nurses
Nurses (cont.)
Operating theatre nurses
Paediatric nurses
School nurses
Company nurses
X-ray nurses
Other specialist nurses
Psychologists and psychotherapists
Psychologists
Psychotherapists
Veterinarians
Veterinarians
Dentists
Dentists
Naprapaths, physiotherapists, occupational
therapists
Chiropractors and naprapaths
Physiotherapists
Occupational therapist
Other health professionals

2281
2282
2283
2284
2289
23
231
2311

Apotekare
Dietister
Audionomer och logopeder
Optiker
Övriga specialister inom hälso- och
Yrken med krav på fördjupad
Universitets- och högskollärare
Professorer

Pharmacists
Dieticians
Hearing and speech therapists
Opticians
Other health care specialists
Education specialists
University and higher education teachers
Professors

2312

Universitets- och högskolelektorer

University and higher education lecturers

2313
2314
2319

Forskarassistenter m.fl.
Doktorander
Övriga universitets- och högskollärare

232
2320
233
2330
234
2341
2342
2343
235

Lärare i yrkesämnen
Lärare i yrkesämnen
Gymnasielärare
Gymnasielärare
Grundskollärare, fritidspedagoger och
Grundskollärare
Fritidspedagoger
Förskollärare
Andra pedagoger med teoretisk
specialistkompetens
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.

Research assistants
Doctoral students
Other university and higher education
teachers
Vocational education teachers
Vocational education teachers
Secondary education teachers
Secondary education teachers
Primary school teachers, recreation
Primary school teachers
Recreation studies teachers
Early childhood educators
Other teaching professionals

2351
2352
2359
24

241
2411
2412
2413
2414
2415
2419
242

Studie- och yrkesvägledare
Övriga pedagoger med teoretisk
specialistkompetens
Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens inom ekonomi och
förvaltning
Revisorer, finansanalytiker och
fondförvaltare m.fl.
Revisorer m.fl.
Controller
Finansanalytiker och investeringsrådgivare
m.fl.
Traders och fondförvaltare
Nationalekonomer och makroanalytiker
m.fl.
Övriga ekonomer
Organisationsutvecklare, utredare och HRspecialister m.fl.

2421
2422
2423

Lednings- och organisationsutvecklare
Planerare och utredare m.fl.
Personal- och HR-specialister

243

Marknadsförare och informatörer m.fl.

2431

Marknadsanalytiker och marknadsförare
m.fl.

Special needs teachers
Study and career guides
Other teaching professionals
Economy and administration specialists

Accountants, financial analysts, and fund
managers
Accountants
Controllers
Financial analysts and investment advisers
Traders and fund administrators
Economists and macroanalysts
Other economists
Organisation analysts, policy
administrators, and human resource
specialists
Management and organisation analysts
Policy administration professionals
Personnel and human resources specialists
Marketing and public relations
professionals
Advertising and marketing professionals

2432

Public relations professionals

2511

Informatörer, kommunikatörer och PRspecialister
Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens inom IT
IT-arkitekter, systemutvecklare och
testledare m.fl.
Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.

2512

Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.

2513
2514
2515
2516
2519
26

261
2611
2612
2613
2614
2615

Utvecklare inom spel och digitala media
Systemtestare och testledare
Systemförvaltare m.fl.
IT-säkerhetsspecialister
Övriga IT-specialister
Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens inom juridik, kultur
och socialt arbete m.m.
Jurister
Advokater
Domare
Åklagare
Affärs- och företagsjurister
Förvaltnings- och organisationsjurister

Software and applications developers and
analysts
Games and digital media developers
System testers and test managers
System managers
IT security specialists
Other IT specialists
Legal, cultural, and social work specialists

2619
262

Övriga jurister
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.

Legal professionals
Lawyers
Judges
Prosecutors
Commercial and company solicitors
Administrative lawyers and organisational
counsel
Other lawyers
Museum curators and librarians

2621
2622
2623

Museiintendenter m.fl.
Bibliotekarier och arkivarier
Arkeologer och specialister inom
humaniora m.m.
Författare, journalister och tolkar m.fl.
Författare m.fl.
Journalister m.fl.
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.

Museum curators
Librarians and archivists
Archaeologists and specialists in the
humanities
Authors, journalists, and interpreters
Authors
Journalists
Translators, interpreters, and linguists
Artists, musicians, and actors

Bildkonstnärer m.fl.
Musiker, sångare och kompositörer
Koreografer och dansare
Regissörer och producenter av film, teater
m.m.
Skådespelare

Visual artists
Musicians, singers, and composers
Choreographers and dancers
Directors and producers of film, theatre

25
251

264
2641
2642
2643
265
2651
2652
2653
2654
2655

IT specialists
IT architects, systems analysts, and test
managers
System analysts and IT architects

Actors

266

Socialsekreterare och kuratorer m.fl.

Social work and counselling professionals

2661
2662
2663
2669
267
2671
2672
3

Socialsekreterare
Kuratorer
Biståndsbedömare m.fl.
Övriga yrken inom socialt arbete
Präster och diakoner
Präster
Diakoner
Yrken med krav på högskolekompetens eller

Social work professionals
Counselling professionals
Development aid appraiser
Other social work professions
Religious professionals
Religious professionals
Lay welfare officers
Professionals

31

motsvarande
Yrken med krav på högskolekompetens
eller motsvarande inom teknik

Technology professionals

311

Ingenjörer och tekniker

3111

3113

Ingenjörer och tekniker inom industri,
logistik och produktionsplanering
Ingenjörer och tekniker inom bygg och
anläggning
Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik Electrical engineering technicians

3114

Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik Mechanical engineering technicians

3115

3122
315

Ingenjörer och tekniker inom kemi och
kemiteknik
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik
och metallurgi
GIS- och kartingenjörer
Övriga ingenjörer och tekniker
Arbetsledare inom bygg och tillverkning
m.m.
Arbetsledare inom bygg, anläggning och
gruva
Arbetsledare inom tillverkning
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.

3151
3152
3153

Maskinbefäl
Fartygsbefäl m.fl.
Piloter m.fl.

3154
3155

Flygledare
Flygtekniker

3112

3116
3117
3119
312
3121

Physical and engineering science
technicians
Industrial, logistics, and production
planning engineering technicians
Civil engineering technicians

Chemical engineering technicians
Mining and metallurgical technicians
GIS and cartographic engineers
Other engineers and technicians
Construction and manufacturing
supervisors
Construction and mining supervisors
Manufacturing supervisors
Ship and aircraft controllers and
technicians, ships? engineers
Ships? engineers
Ships? officers
Aircraft pilots and related associate
professionals
Air traffic controllers
Aeronautical engineers

32

Yrken med krav på högskolekompetens
Health services and laboratory professionals
eller motsvarande inom hälso- och sjukvård
samt laboratorium

321

Biomedicinska analytiker, tandtekniker och Medical and pathology laboratory
laboratorieingenjörer m.fl.
technicians, dental prosthetic technicians,
chemical and physical science technicians

3211

Tekniker, bilddiagnostik och
medicinteknisk utrustning
Biomedicinska analytiker m.fl.

3321

Medical imaging and therapeutic
equipment technicians
Medical and pathology laboratory
technicians
Receptarier
Dispensers
Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.
Dental technicians and orthopaedic
Laboratorieingenjörer
Chemical and physical science technicians
Terapeuter inom alternativmedicin
Traditional medicine therapists
Terapeuter inom alternativmedicin
Traditional medicine therapists
Djursjukskötare m.fl.
Veterinary nurses
Djursjukskötare m.fl.
Veterinary nurses
Tandhygienister
Dental assistants
Tandhygienister
Dental hygienists
Yrken med krav på högskolekompetens
Economy and administration professionals
Banktjänstemän och redovisningsekonomer Financial and mathematical associate
m.fl.
professionals
Mäklare inom finans
Financial brokers
Banktjänstemän
Credit and loans officers
Redovisningsekonomer
Accountants
Skadereglerare och värderare
Claims adjusters
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och
Insurance advisers, sales and purchasing
inköpare m.fl.
agents
Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare Insurance sellers and insurance advisers

3322
3323
3324
333
3331

Företagssäljare
Inköpare och upphandlare
Ordersamordnare m.fl.
Förmedlare m.fl.
Speditörer och transportmäklare

Commercial sales representatives
Buyers and purchasers
Order coordinators
Business services agents
Forwarding agents and transport brokers

3332
3333
3334
3335
3339
334

Evenemangs- och reseproducenter m.fl.
Arbetsförmedlare
Fastighetsmäklare
Fastighetsförvaltare
Övriga förmedlare
Juristsekreterare, chefssekreterare och
institutionssekreterare m.fl.

Event and tour operators
Employment officers
Real estate agents
Real estate administrators
Other business services agents
Legal secretaries, managerial secretaries,
departmental secretaries

3212
3213
3214
3215
323
3230
324
3240
325
3250
33
331
3311
3312
3313
3314
332

3341
3342
3343

Gruppledare för kontorspersonal
Domstols- och juristsekreterare m.fl.
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.

335

Skatte- och socialförsäkringshandläggare
m.fl.
Tull- och kustbevakningstjänstemän
Skattehandläggare
Socialförsäkringshandläggare

3351
3352
3353
3354
3355

Team supervisors for office personnel
Legal secretaries
Executive and managing directors?
secretaries
Tax and social benefits administrators
Customs and coast guard officers
Tax officers
Government social benefits administrators

Säkerhetsinspektörer m.fl.
Brandingenjörer och byggnadsinspektörer
m.fl.
Övriga handläggare
Poliser
Poliser
Yrken med krav på högskolekompetens
eller motsvarande inom kultur, friskvård
och socialt arbete

Safety inspectors
Fire engineers and building inspectors

Behandlingsassistenter och pastorer
Behandlingsassistenter och socialpedagoger
m.fl.
Pastorer m.fl.
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.

Religious associate professionals
Social work associate professionals

Athletes and sports players
Athletics trainers and instructors
Recreation officers
Health promotion advisers

3431
3432

Professionella idrottsutövare
Idrottstränare och instruktörer m.fl.
Fritidsledare m.fl.
Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger
m.fl.
Fotografer, dekoratörer och
underhållningsartister m.fl.
Fotografer
Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.

3433

Inspicienter och scriptor m.fl.

Photographers, interior decorators,
entertainers
Photographers
Interior designers and decorators,
scenographers
Stage managers and continuity secretaries

3439

Övriga yrken inom kultur och
underhållning
Trafiklärare och instruktörer
Trafiklärare
Övriga utbildare och instruktörer
Köksmästare och souschefer
Köksmästare och souschefer

Other culture and entertainment
professions
Driving instructors and instructors
Driving instructors
Other trainers and instructors
Chefs and assistant chefs
Chefs and assistant chefs

3359
336
3360
34

341
3411
3412
342
3421
3422
3423
3424
343

344
3441
3449
345
3451

Other administrators
Police
Police
Culture, health and wellness, and social
work professionals

Religious associate professionals
Sports, fitness, and recreational workers

3452
35

351
3511
3512
3513
3514
3515
352
3521
3522

Storhushållsföreståndare
Yrken med krav på högskolekompetens
eller motsvarande inom IT, ljud- och
ljusteknik m.m.
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.
Drifttekniker, IT
Supporttekniker, IT
Systemadministratörer
Nätverks- och systemtekniker m.fl.
Webbmaster och webbadministratörer
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.
Bild- och sändningstekniker
Ljus-, ljud och scentekniker

4

Yrken inom administration och kundtjänst

41
411
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4119
42
421
4211
4212
422
4221
4222
4223
4224
4225
4226
43
432

Kontorsassistenter och sekreterare
Kontorsassistenter och sekreterare
Ekonomiassistenter m.fl.
Löne- och personaladministratörer
Backofficepersonal m.fl.
Marknads- och försäljningsassistenter
Inköps- och orderassistenter
Skolassistenter m.fl.
Medicinska sekreterare,
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
Kundserviceyrken
Croupierer och inkasserare
Croupierer och oddssättare m.fl.
Inkasserare och pantlånare m.fl.
Resesäljare, kundtjänstpersonal och
receptionister m.fl.
Resesäljare och trafikassistenter m.fl.
Kundtjänstpersonal
Telefonister
Hotellreceptionister m.fl.
Kontorsreceptionister
Marknadsundersökare och intervjuare
Yrken inom materialförvaltning m.m.
Lagerpersonal och transportledare m.fl.

4321
4322
4323

Arbetsledare inom lager och terminal
Lager- och terminalpersonal
Transportledare och transportsamordnare

Catering directors
IT, light and sound technology professionals

Operations, support, and network
IT operations technicians
IT support engineers
System administrators
Network and system technicians
Webmasters and web administrators
Audiovisual and lighting technicians
Visual and broadcasting technicians
Sound and lighting technicians, stage
engineers
Administration and client information
Office assistants and secretaries
Office assistants and secretaries
Economic assistants
Personnel and payroll administrators
Backoffice personnel
Market and sales assistants
Purchasing and ordering assistants
School assistants
Medical secretaries, nursing administrators
Other office assistants and secretaries
Client information
Croupiers and debt collectors
Croupiers and bookmakers
Debt collectors and pawnbrokers
Travel sales, client information personnel,
and receptionists
Travel agents and traffic assistants
Client information workers
Telephone switchboard operators
Hotel receptionists
Office receptionists
Market investigators, interviewers
Materials management
Warehouse personnel and transport
supervisors
Warehouse and terminal supervisors
Warehouse and terminal personnel
Transport directors and coordinators

44
441
4410
442
4420
443
4430
5
51
511

5222
5223
5224
5225
5226
5227
523

Other office and client information
Library clerks, filing clerks
Library and archives assistants
Mail carriers and postal facility workers
Mail carriers and postal facility workers
Trustees
Trustees
Service, care, and sales
Service professions
Cabin crew, transport conductors and
guides
Kabinpersonal m.fl.
Cabin crew
Tågvärdar och ombordansvariga m.fl.
Train attendants, persons responsible on
board
Guider och reseledare
Travel guides
Kockar och kallskänkor
Cooks and cold-buffet managers
Kockar och kallskänkor
Cooks and cold-buffet managers
Hovmästare, servitörer och bartendrar
Waiters and bartenders
Hovmästare och servitörer
Waiters
Bartendrar
Bartenders
Skönhets- och kroppsterapeuter
Beauty and body therapists
Frisörer
Hairdressers
Hudterapeuter
Skin therapists
Massörer och massageterapeuter
Masseurs and massage therapists
Fotterapeuter
Foot therapists
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter
Other beauty and body therapists
Städledare och fastighetsskötare m.fl.
Cleaning supervisors and caretakers
Städledare och husfruar
Cleaning supervisors and housekeepers
Fastighetsskötare
Caretakers
Övrig servicepersonal
Other service personnel
Begravnings- och krematoriepersonal
Funeral and crematorium personnel
Övrig servicepersonal
Other service personnel
Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m. Sales professions within the retail trade
Butikspersonal
Shop personnel
Säljande butikschefer och avdelningschefer Shop managers and department heads
i butik
selling in stores
Butikssäljare, dagligvaror
Salespeople, convenience goods
Butikssäljare, fackhandel
Salespeople, specialised trade
Optikerassistenter
Dispensing opticians
Bensinstationspersonal
Petrol station personnel
Uthyrare
Lessors
Apotekstekniker
Pharmacy technicians
Kassapersonal m.fl.
Tellers, money collectors, and related clerks

5230

Kassapersonal m.fl.

5111
5112
5113
512
5120
513
5131
5132
514
5141
5142
5143
5144
5149
515
5151
5152
516
5161
5169
52
522
5221

Andra kontors- och kundserviceyrken
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.
Brevbärare och postterminalarbetare
Brevbärare och postterminalarbetare
Förtroendevalda
Förtroendevalda
Service-, omsorgs- och försäljningsyrken
Serviceyrken
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.

Tellers, money collectors, and related clerks

524
5241

Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.
Event and telephone salespersons
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl. Event salespeople and shop demonstrators

5242
53
531

Telefonförsäljare m.fl.
Omsorgsyrken
Barnskötare och elevassistenter m.fl.

Telemarketers
Care service professions
Child care workers and pupils? assistants

5311
5312
532
5321

Barnskötare
Elevassistenter m.fl.
Undersköterskor
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård
och äldreboende

Childcarers
Pupils? assistants
Health care assistants
Health care assistants, home care, home
nursing, and homes for the elderly

5322
5323

5341
5342
5343
5349

Undersköterskor, habilitering
Undersköterskor, vård- och
specialavdelning
Undersköterskor, mottagning
Barnsköterskor
Ambulanssjukvårdare
Vårdbiträden
Vårdbiträden
Skötare, vårdare och personliga assistenter
m.fl.
Skötare
Vårdare, boendestödjare
Personliga assistenter
Övrig vård- och omsorgspersonal

535
5350
54
541
5411
5412
5413
5414
5419

Tandsköterskor
Tandsköterskor
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken
Andra bevaknings- och säkerhetsyrken
Brandmän
Kriminalvårdare
Väktare och ordningsvakter
SOS-operatörer m.fl.
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal

Health care assistants, rehabilitation
Health care assistants, nursing and special
wards
Health care assistants, clinic
Maternity nurses
Ambulance nurses
Paramedics
Paramedics
Nursing auxiliaries, custodians, and
personal assistants
Nursing attendants
Nursing assistants, home care assistants
Personal assistants
Other personal care workers in health
services
Dental therapists
Dental assistants
Other surveillance and protective
Other surveillance and protective
Firefighters
Correctional facility officers
Security guards
SOS operators
Other protective services workers

6

Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och

Agriculture, gardening, forestry and fishery

61
611

fiske
Lantbruks- och trädgårdsyrken
Växtodlare inom jordbruk och trädgård

workers
Agricultural and gardening trades
Market gardeners and crop growers

6111
6112

Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär
Trädgårdsodlare

Field crop and vegetable growers
Gardeners

5324
5325
5326
533
5330
534

6113
612
6121
6122
6129
613
6130
62
621
6210
622
6221
6222
7

Trädgårdsanläggare m.fl.
Djuruppfödare och djurskötare
Uppfödare och skötare av lantbrukets
husdjur
Uppfödare och skötare av sällskapsdjur
Övriga djuruppfödare och djurskötare
Växtodlare och djuruppfödare, blandad
Växtodlare och djuruppfödare, blandad
Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare
Skogsarbetare
Skogsarbetare
Fiskodlare och fiskare
Fiskodlare
Fiskare
Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

71
711

Byggnads- och anläggningsyrken
Snickare, murare och anläggningsarbetare

7111
7112
7113
7114
7115
7116
7119
712
7121
7122
7123
7124
7125
7126
713
7131
7132
7133
7134
72
721
7211

Horticultural and nursery growers
Animal breeders and keepers
Livestock and dairy producers
Housepet breeders and keepers
Other animal breeders and keepers
Mixed crop and animal producers
Mixed crop and animal producers
Forestry work, fish culture, and fishing
Forestry workers
Forestry workers
Aquaculture and fishery workers
Aquaculture workers
Fishery workers
Construction and manufacturing

Building and construction trades
Carpenters, bricklayers, and building frame
workers
Träarbetare, snickare m.fl.
Woodworkers, carpenters
Murare m.fl.
Bricklayers
Betongarbetare
Concrete workers
Anläggningsarbetare
Civil engineering construction workers
Anläggningsdykare
Construction site divers
Ställningsbyggare
Scaffold builders
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare Other building frame and trades related
workers
Takmontörer, golvläggare och VVSRoofers, floor layers, plumbers and
montörer m.fl.
pipefitters
Takmontörer
Roofers
Golvläggare
Floor-layers
Isoleringsmontörer
Insulation fitters
Glastekniker
Glass workers
VVS-montörer m.fl.
Plumbing and central heating fitters
Kyl- och värmepumpstekniker m.fl.
Heating and air conditioning mechanics
Målare, lackerare och skorstensfejare m.fl. Painters, building structure cleaners and
related trades workers
Målare
Painters
Lackerare och industrimålare
Paint finishers, industrial painters
Skorstensfejare
Chimney sweeps
Saneringsarbetare m.fl.
Building structure cleaners
Metallhantverks- och reparatörsyrken
Metal, machinery and related trades
Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl.
Sheet and structural metal workers,
moulders and welders
Gjutare
Founders

7212
7213

Svetsare och gasskärare
Byggnads- och ventilationsplåtslagare

7214
7215

Tunnplåtslagare
Stålkonstruktionsmontörer och
grovplåtsslagare
Smeder och verktygsmakare m.fl.
Smeder

722
7221
7222
7223
7224

Verktygsmakare
Maskinställare och maskinoperatörer,
metallarbete
Slipare m.fl.

723

Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

7231

Motorfordonsmekaniker och
fordonsreparatörer
Flygmekaniker m.fl.
Underhållsmekaniker och
maskinreparatörer
Finmekaniska, grafiska och
konsthantverksyrken
Finmekaniker och konsthantverkare m.fl.

7232
7233
73
731
7311
7312
7319
732
7321
7322
7323
74
741
7411
7412
7413
742

Finmekaniker
Guld- och silversmeder
Musikinstrumentmakare och övriga
konsthantverkare
Prepresstekniker, tryckare och bokbindare
m.fl.
Prepresstekniker
Tryckare
Bokbindare m.fl.
Installations- och serviceyrken inom el och
elektronik
Installations- och industrielektriker m.fl.
Installations- och serviceelektriker
Industrielektriker
Distributionselektriker
Elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker m.fl.

Welders and flamecutters
Construction plate and ventilation sheet
metal workers
Sheet-metal workers
Steel structure erectors and heavy plate
workers
Blacksmiths and toolmakers
Blacksmiths, hammersmiths, and forging
press workers
Tool-makers
Machine-tool setters
Metal polishers, wheel grinders, and tool
sharpeners
Vehicle mechanics and repairers
Motor vehicle mechanics and repairers
Aircraft mechanics
Agricultural and industrial machinery
mechanics and repairers
Precision instrument, printing, and
handicraft trades
Precision-instrument makers and handicraft
workers
Precision-instrument makers
Goldsmiths and silversmiths
Makers of musical instruments and other
skilled handicrafts
Pre-press technicians, printers, print
finishing and binding workers
Pre-press operator
Printers
Bookbinders
Electrical and electronic trades
Building electricians and electrical
mechanics
Building and related electricians
Industrial electricians
Distribution electricians
Electronics mechanics and information and
communications technology installers and
servicers

7420

Elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker m.fl.
Andra hantverksyrken inom trä och textil
m.m.
Ytbehandlare, trä och möbelsnickare m.fl.

Electronics repairers and telecom
electricians
Woodworking, garment, and other craft and
related trades
Wood treaters and cabinet makers

Manuella ytbehandlare, trä
Fin-, inrednings- och möbelsnickare
Maskinsnickare och maskinoperatörer,
träindustri
Skräddare, tapetserare och
läderhantverkare m.fl.
Skräddare och atelj‚sömmerskor m.fl.
Sömmare
Tapetserare
Läderhantverkare och skomakare
Hantverksyrken inom livsmedel

Manual wood treaters
Patternmakers, joiners, cabinetmakers
Machine-carpenter and machine operator,
wood industry
Garment workers, upholsterers, and leather
craft workers
Tailor and studio dress maker et al.
Seamstress
Upholsterers
Leather craft workers and shoemakers
Food processing and other related trades
Butchers, bakers, and food processors

7611
7612
7613
7619
8

Slaktare, bagare och livsmedelsförädlare
m.fl.
Slaktare och styckare m.fl.
Bagare och konditorer
Provsmakare och kvalitetsbedömare
Övriga livsmedelsförädlare
Yrken inom maskinell tillverkning och

81

transport m.m.
Process- och maskinoperatörer

75
752
7521
7522
7523
753
7531
7532
7533
7534
76
761

811
8111
8112
8113
8114
8115
8116
812
8121
8122

Malmförädlingsyrken och brunnsborrare
m.fl.
Gruv- och stenbrottsarbetare
Processoperatörer, stenkross- och
malmförädlingsanläggning
Brunnsborrare m.fl.

Butchers, fishmongers
Bakers and confectioners
Food and beverage tasters and graders
Other food processors
Machine manufacturing and transport
Stationary plant and machine operators
Mining and mineral processing

Miners and quarriers
Mineral and stone processing plant
operators
Well drillers and borers and related
workers
Maskinoperatörer, cement-, sten- och
Cement, stone, and other mineral products
betongvaror
machine operators
Bergssprängare
Shotfires and blasters
Stenhuggare m.fl.
Stonemasons, stone cutters, splitters and
carvers
Process- och maskinoperatörer, vid stål- och Metal processing plant and machine
metallverk
operators
Maskinoperatörer, ytbehandling
Metal finishing, plating and coating
machine operators
Valsverksoperatörer
Rolling-mill operator

8129
813
8131
8132
814
8141
8142
8143
815
8151
8159
816
8161
8162
8163

8169

Övriga maskin- och processoperatörer vid
stål- och metallverk
Maskinoperatörer, kemiska och
farmaceutiska produkter m.m.
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter
Maskinoperatörer, kemisktekniska och
fotografiska produkter
Maskinoperatörer, gummi-, plast- och
pappersvaruindustri
Maskinoperatörer, gummiindustri
Maskinoperatörer, plastindustri
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri
Maskinoperatörer, textil-, tvätt- och
läderindustri m.m.
Maskinoperatörer, blekning, färgning och
tvättning
Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och
läderindustri
Maskinoperatörer, livsmedelsindustri
Maskinoperatörer, kött- och
fiskberedningsindustri
Maskinoperatörer, mejeri
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och
konfektyrindustri

Other metal processing plant operators
Chemical and pharmaceutical products
plant and machine operators
Pharmaceutical products plant and machine
operators
Photographic and chemical technical
products machine operators
Rubber, plastic, and paper products
machine operators
Rubber products machine operators
Plastic products machine operators
Paper products machine operators
Textile, fabric cleaning, and leather
products machine operators
Bleaching, dyeing, and fabric cleaning
machine operators
Other textile, fur, and leather products
machine operators
Food products machine operators
Meat and fish processing machine operators
Dairy products machine operators
Flour milling, bakery, and confectionery
products machine operators

8174

Övriga maskinoperatörer inom
Other food and related products machine
livsmedelsindustri m.m.
operators
Processoperatörer, trä- och pappersindustri Wood processing and papermaking plant
operators
Processoperatörer, pappersmassa
Process operator, pulp industry
Processoperatörer, papper
Process operator, paper industry
Operatörer inom sågverk, hyvleri och
Sawmill, planing mill, and plywood
plywood m.m.
operators
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä
Wood finishing machine operator

818

Andra process- och maskinoperatörer

817
8171
8172
8173

8181
8189
819

Other stationary plant and machine
operators
Maskinoperatörer, påfyllning, packning och Packing, bottling, and labelling machine
märkning
operators
Andra process- och maskinoperatörer
Other stationary plant and machine
operators
Drifttekniker och processövervakare
Process control technicians

8191
8192
8193
8199
82
821
8211
8212

Drifttekniker vid värme- och vattenverk

Heat production plant and water supply
works operations technicians
Processövervakare, kemisk industri
Chemical processing plant controllers
Processövervakare, metallproduktion
Metal production process controllers
Övriga drifttekniker och processövervakare Other process control technicians

8214
8219
83

Montörer
Montörer
Fordonsmontörer
Montörer, elektrisk och elektronisk
utrustning
Montörer, metall-, gummi- och
plastprodukter
Montörer, träprodukter
Övriga montörer
Transport- och maskinföraryrken

Assemblers
Assemblers
Mechanical machinery assemblers
Electrical and electronic equipment
assemblers
Metal, rubber, and plastic products
assemblers
Wood products assemblers
Other assemblers
Driving and mobile plant operator trades

831

Lokförare och bangårdspersonal

8311
8312

Lokförare
Bangårdspersonal

Locomotive engine drivers and railway
brake, signal, and switch operators
Locomotive engine drivers
Railway brake, signal, and switch operators

832

Bil-, motorcykel och cykelförare

8321
8329

Taxiförare m.fl.
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare

833
8331
8332
834
8341

Lastbils- och bussförare
Buss- och spårvagnsförare
Lastbilsförare m.fl.
Maskinförare
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner

Car, van, motorcycle, and hand and pedal
vehicle drivers
Taxi drivers
Other automobile, motorcycle, and hand
and pedal vehicle drivers
Heavy truck and bus drivers
Bus and tram drivers
Lorry drivers
Mobile plant operators
Mobile farm and forestry plant operators

8342
8343
8344
835
8350
9

Anläggningsmaskinförare m.fl.
Kranförare m.fl.
Truckförare
Matroser och jungmän m.fl.
Matroser och jungmän m.fl.
Yrken med krav på kortare utbildning eller

Ground work machine driver
Crane operator
Fork-lift truck driver
Seamen and deck hands
Seamen and deck hands
Technicians and associate professionals

91
911
9111
9119

introduktion
Städyrken
Städare och hemservicepersonal m.fl.
Städare
Övrig hemservicepersonal m.fl.

Cleaning trades
Cleaners and home service personnel
Cleaning workers
Other home service personnel

8213

912

Tvättare, fönsterputsare och övriga
rengöringsarbetare
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och
övriga rengöringsarbetare
Bärplockare och plantörer m.fl.
Bärplockare och plantörer m.fl.
Bärplockare och plantörer m.fl.
Andra yrken inom bygg, tillverkning och
godshantering

Launderers, window cleaners, and other
cleaning workers
Car reconditioners, window cleaners, and
other cleaning workers
Berry pickers and planters
Berry pickers and planters
Berry pickers and planters
Other trades within building, manufacture,
and transport and storage

931

Grovarbetare inom bygg och anläggning

9310

Grovarbetare inom bygg och anläggning

Civil engineering and building construction
labourers
Construction labourers

932

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

Manufacturing labourers

9320

Handpaketerare och andra fabriksarbetare

Manufacturing labourers

933
9331
9332

Hamnarbetare och ramppersonal m.fl.
Hamnarbetare
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare
m.fl.
Snabbmatspersonal, köks- och
restaurangbiträden m.fl.
Snabbmatspersonal, köks- och
restaurangbiträden m.fl.
Pizzabagare m.fl.
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
Kafé‚- och konditoribiträden
Torg- och marknadsförsäljare
Torg- och marknadsförsäljare
Torg- och marknadsförsäljare
Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer
och övriga servicearbetare

Dockworkers and ground personnel
Dock workers
Ground personnel, removers, and stockers

9621

Återvinningsarbetare
Renhållnings- och återvinningsarbetare
Tidningsdistributörer, vaktmästare och
övriga servicearbetare
Reklamutdelare och tidningsdistributörer

Recycling collectors
Garbage and recycling collectors
Newspaper distributors, attendants, and
other service workers
Leaflet and newspaper distributors

9622

Vaktmästare m.fl.

9629

Övriga servicearbetare

Porters, doorkeepers, watchpersons and
related workers
Other service workers

9120
92
921
9210
93

94
941
9411
9412
9413
95
952
9520
96

961
9610
962

Fast food personnel, food preparation
assistants
Fast-food workers, food preparation
assistants
Pizza bakers
Food preparation assistants
Café‚assistants
Street and market salespersons
Street and market vendors
Street and market vendors
Recycling collectors, newspaper
distributors, and other service workers

