
 

 

Yrkeskategorier inom lönegrupper för personal, 
avser programområde 1 

Enhetskostnaderna finns i sju (7) lönegrupper inom programområde 1. I lönegrupp 7 finns tre 

underkategorier. Inom varje lönegrupp finns flera yrkeskategorier som anges i SSYK-koder (Standard 

för svensk yrkesklassificering). Vilken lönegrupp som personalen tillhör utgår från det yrke personen 

har när hen går in i projektet. Är personen till exempel samhällsvetare när hen går in i projektet som 

projektledare gäller yrkeskategori 244, vilket innebär att lönegrupp 5 ska väljas. Är personen 

redovisningsekonom gäller yrkeskategori 343, ska lönegrupp 4 väljas. 

Vid val av yrkeskategori ska ni inte utgå från lönekostnaden utan utifrån det yrke personen har när 

hen går in som projektets personal. 

Lönegrupp 1  

Yrkeskategorier: 

912 städare m.fl.  

913 köks- och restaurangbiträden  

919 övriga servicearbetare  

921 medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske  

Lönegrupp 2 

Yrkeskategorier: 

414 biblioteksassistenter m.fl.  

415 brevbärare m.fl.  

421 kassapersonal m.fl.  

422 kundinformatörer  

512 storhushålls- och restaurangpersonal  

513 vård- och omsorgspersonal  

514 frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster  

515 säkerhetspersonal  

522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.  

611 växtodlare inom jordbruk och trädgård  

612 djuruppfödare och djurskötare  

613 växtodlare och djuruppfödare, blandad drift  

614 skogsbrukare  

826 maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri  

Lönegrupp 3 

Yrkeskategorier: 

331 förskollärare och fritidspedagoger  



 
348 pastorer  

411 kontorssekreterare och dataregistrerare  

412 bokförings- och redovisningsassistenter  

413 lager- och transportassistenter  

419 övrig kontorspersonal  

711 gruv-, bergarbetare och stenhuggare  

712 byggnads- och anläggningsarbetare  

713 byggnadshantverkare  

714 målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.  

721 gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.  

722 smeder, verktygsmakare m.fl.  

723 maskin- och motorreparatörer  

724 elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.  

731 finmekaniker m.fl.  

732 drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.  

734 grafiker m.fl.  

741 slaktare, bagare, konditorer m.fl.  

742 möbelsnickare, modellsnickare m.fl.  

743 skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.  

811 malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.  

812 processoperatörer vid stål- o metallverk  

813 processoperatörer, glas och keramiska produkter  

814 processoperatörer, trä- och pappersindustri  

815 processoperatörer, kemisk basindustri  

816 driftmaskinister m.fl.  

817 industrirobotoperatörer  

821 maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling  

822 maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri  

823 maskinoperatörer, gummi- och plastindustri  

824 maskinoperatörer, trävaruindustri  

825 maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri  

827 maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.  

828 montörer  

829 övriga maskinoperatörer och montörer 

831 lokförare m.fl. 

832 fordonsförare 

833 maskinförare 



 
834 däckspersonal 

914 tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 

915 renhållnings- och återvinningsarbetare 

931 grovarbetare inom bygg och anläggning 

932 handpaketerare och andra fabriksarbetare 

933 godshanterare och expressbud 

Lönegrupp 4 

Yrkeskategorier: 

223 barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 

232 gymnasielärare m.fl. 

233 grundskollärare 

234 speciallärare 

235 andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 

243 arkivarier, bibliotekarier m.fl. 

249 psykologer, socialsekreterare m.fl. 

313 fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 

322 sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 

323 sjuksköterskor 

324 biomedicinska analytiker 

332 andra lärare och instruktörer 

342 agenter, förmedlare m.fl. 

343 redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 

344 tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 

345 poliser 

346 behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 

347 tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 

511 resevärdar m.fl. 

011 militärer 

Lönegrupp 5 

Yrkeskategorier: 

213 dataspecialister  

221 specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.  

231 universitets- och högskollärare  

241 företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän  

244 samhälls- och språkvetare m.fl.  

245 journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.  



 
246 präster  

247 administratörer i offentlig förvaltning  

248 administratörer i intresseorganisationer  

311 ingenjörer och tekniker  

312 datatekniker och dataoperatörer  

315 säkerhets- och kvalitetsinspektörer  

321 lantmästare, skogsmästare m.fl.  

341 säljare, inköpare, mäklare m. 

Lönegrupp 6 

Yrkeskategorier: 

211 fysiker, kemister m.fl. 

212 matematiker och statistiker 

214 civilingenjörer, arkitekter m.fl. 

222 hälso- och sjukvårdsspecialister 

242 jurister 

314 piloter, fartygsbefäl m.fl. 

Lönegrupp 7 

Yrkeskategorier: 

Chefsnivå A 

121 verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 

Chefsnivå B 

111 högre ämbetsmän och politiker 

123 chefer för särskilda funktioner 

Chefsnivå C 

131 chefer för mindre företag och enheter 

122 drift- och verksamhetschefer 

 


