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1 Ledelsesarbejde 
 

11 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer 

 

111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer  

1111 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder 

1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder  

1114 Øverste ledelse i interesseorganisationer 

 

112 Administrerende direktører eller tilsvarende 

1120 Administrerende direktører eller tilsvarende 

 

12 Administrative ledere og ledere af andre virksomhedsfunktioner 

 

121 Ledere inden for interne virksomhedsfunktioner og administration 

1211 Økonomichefer 

1212 Personalechefer 

1213 Ledere for intern strategi og planlægning 

1219 Ledere inden for interne virksomhedsfunktioner og administration, i.k.a.s.  

 

122 Ledere inden for salg, marketing, PR og udvikling 

1221 Ledere inden for salg og marketing 

1222 Ledere inden for reklame og PR 

1223 Ledere inden for forskning og udvikling 

 

13 Ledere inden for produktion og specialområder 

 

131 Produktionsledere inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 

1311 Produktionsledere inden for landbrug og skovbrug 

1312 Produktionsledere inden for havbrug og fiskeri  

 

132 Ledere inden for produktion, minedrift, byggeri , indkøb og forsyning 

1321 Produktionsledere 

1322 Ledere inden for minedrift 

1323 Ledere inden for byggeri 

1324 Ledere inden for indkøb og forsyning og tilsvarende områder 

 

133 Ledere inden for informations- og kommunikationsteknologi 

1330 Ledere inden for informations- og kommunikationsteknologi 

 

134 Ledere indenfor tjenesteydelse og service 

1341 Ledere inden for børnepleje 

1342 Ledere inden for sundhedsområdet 

1343 Ledere inden for ældreplejen 

1344 Ledere inden for socialt velfærd 

1345 Ledere inden for uddannelsesområdet 

1346 Ledere inden for finans- og forsikringsbranchen 

1349 Ledere inden for tjenesteydelse og service, i.k.a.s. 

 

14 Ledere inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre område 

 

141 Ledere inden for hotel- og restauration 

1411 Hotelledere 

1412 Restaurationsledere 

 

142 Ledere inden for detail- og engroshandel 

1420 Ledere inden for detail- og engroshandel 

 

143 Ledere inden for andre områder 
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1431 Ledere inden for sport, forlystelse og kultur 

1439 Ledere inden for andre områder, i.k.a.s. 

 

2 Akademisk arbejde 
 

21 Akademisk arbejde inden for videnskab og byggeri 

 

211 Akademisk arbejde inden for fysik og geologi 

2111 Fysikere og astronomer 

2112 Meteorologer 

2113 Kemikere 

2114 Geologer og geofysikere 

 

212 Matematikere og statistikere 

2120 Matematikere og statistikere 

 

213 Akademisk arbejde inden for naturvidenskab 

2131 Biologer, botanikere, zoologer og akademisk arbejde inden for beslægtede områder 

2132 Rådgivere inden for landbrug, skovbrug og fiskeri  

2133 Akademisk arbejde inden for miljøbeskyttelse 

 

214 Akademisk arbejde inden for byggeri og konstruktion (undtagen elektroteknologi) 

2141 Ingeniører inden for industri og produktion 

2142 Civilingeniører 

2143 Ingeniører inden for miljø 

2144 Ingeniører inden for mekanik 

2145 Ingeniører inden for kemi 

2146 Ingeniører inden for minedrift, metallurgi og relaterede område 

2149 Akademisk arbejde inden for byggeri og konstruktion (undtagen elektroteknologi) , i.k.a.s. 

 

215 Ingeniører inden for elektroteknologi 

2151 Ingeniører inden for elektricitet 

2152 Ingeniører inden for elektronik 

2153 Ingeniører inden for telekommunikation 

 

216 Arkitekter, landinspektører og designere 

2161 Bygningsarkitekter 

2162 Landskabsarkitekter 

2163 Produkt- og tøjdesignere 

2164 By- og trafikplanlæggere 

2165 Kartografer og landinspektører 

2166 Grafiske og multimediedesignere 

 

22 Akademisk arbejde inden for sundhedsområdet 

 

221 Læger 

2211 Alment praktiserende læger  

2212 Speciallæger  

 

222 Sygeplejersker og jordemødre 

2221 Sygeplejersker 

2222 Jordemødre 

 

223 Arbejde inden for alternativ behandling og komplementær medicin 

2230 Arbejde inden for alternativ behandling og komplementær medicin 

 

224 Paramedicinsk arbejde 

2240 Paramedicinsk arbejde 
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225 Dyrlæger 

2250 Dyrlæger 

 

226 Andet akademisk sundhedsarbejde 

2261 Tandlæger 

2262 Farmaceuter 

2263 Akademisk arbejde inden for arbejdsmiljø og -hygiejne 

2264 Fysioterapeuter  

2265 Kost- og ernæringsterapeuter 

2266 Audiologer og talepædagoger 

2267 Optometrister og optikere 

2269 Andet akademisk sundhedsarbejde, i.k.a.s. 

 

23 Undervisning 

 

231 Undervisning på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner  

2310 Undervisning på universiteter og højere uddannelsesinstitutioner 

 

232 Undervisning på erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner 

2320 Undervisning på erhvervsfaglige uddannelsesinstitutioner 

 

233 Undervisning på gymnasialt niveau 

2330 Undervisning på gymnasialt niveau 

 

234 Undervisning og pædagogisk arbejde på folkeskoleniveau og i børnehave 

2341 Undervisning på folkeskoleniveau 

2342 Pædagogisk arbejde med mindre børn (før folkeskoleniveau) 

 

235 Andet arbejde inden for undervisning 

2351 Specialister inden for undervisningsmetoder 

2352 Undervisning i specialklasser 

2353 Undervisning i fremmedsprog 

2354 Undervisning i musik og sang  

2355 Undervisning inden for formning og kreative fag 

2356 Undervisning inden for informationsteknologi 

2359 Andet arbejde inden for undervisning, i.k.a.s. 

 

24 Akademisk arbejde inden for forretningsservice og administration  

 

241 Akademisk arbejde inden for finansiering og økonomi 

2411 Revisorer 

2412 Finansierings- og investeringsrådgivere 

2413 Finansieringsanalytikere 

 

242 Akademisk arbejde inden for administration 

2421 Analytikere inden for ledelse og organisering 

2422 Akademisk arbejde inden for udvikling og implementering af virksomhedsstrategi 

2423 Akademisk arbejde inden for HR 

2424 Akademisk arbejde inden for personaleudvikling 

 

243 Akademisk arbejde inden for salg, markedsføring og PR 

2431 Akademisk arbejde inden for afsætning og markedsføring 

2432 Akademisk arbejde inden for PR 

2433 Akademisk arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen IKT) 

2434 Akademisk arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi 

 

25 Akademisk arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 

 

251 Udviklere og  analytikere af software og applikatoner 
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2511 Systemanalytikere 

2512 Softwareudviklere 

2513 Web- og multimedieudviklere 

2514 Programmører 

2519 Udviklere og  analytikere af software og applikatoner, i.k.a.s. 

 

252 Akademisk arbejde inden for databaser og netværk   

2521 Databasedesignere og administratorer 

2522 Systemadministratorer 

2523 Akademisk arbejde inden for computernetværk 

2529 Akademisk arbejde inden for databaser og netværk, i.k.a.s. 

 

26 Akademisk arbejde inden for jura, samfundsvidenskaberne og kunst 

 

261 Juridisk arbejde 

2611 Jurister og advokater 

2612 Dommere 

2619 Juridisk arbejde, i.k.a.s. 

 

262 Bibliotekarer, arkivarer og museumsinspektører  

2621 Arkivarer og museumsinspektører 

2622 Bibliotekarer og beslægtet akademisk arbejde 

 

263 Akademisk arbejde inden for samfundsmæssige, sociale og religiøse forhold 

2631 Økonomer 

2632 Sociologer, antropologer og beslægtet akademisk arbejde  

2633 Filosoffer, historikere og politologer 

2634 Psykologer 

2635 Socialrådgivere 

2636 Akademisk arbejde inden for religiøse forhold 

 

264 Forfattere, journalister og sprogkyndige 

2641 Forfattere og beslægtede skribenter 

2642 Journalister 

2643 Oversættere, tolke og andre sprogkyndige 

 

265 Kunstnere og andre udøvere af kreative fag 

2651 Kunstnere inden for visuelle kunstarter 

2652 Musikere, sangere og komponister 

2653 Dansere og koreografer 

2654 Instruktører og producere af film og teater 

2655 Skuespillere 

2656 Oplæsere på radio, TV og andre medier 

2659 Kunstnere og andre udøvere af kreative fag, i.k.a.s. 

 

3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 
 

31 Teknikere inden for videnskab, produktion, ingeniørvirksomhed og transport 

 

311 Teknikere inden for fysiske videnskaber og ingeniørvirksomhed 

3111 Teknikere inden for kemiske og fysiske videnskaber  

3112 Teknikere inden for bygge- og anlægsarbejde 

3113 Teknikere inden for det elektriske område 

3114 Teknikere inden for det elektronisk område 

3115 Teknikere inden for det mekaniske område 

3116 Teknikere inden for det kemiske område 

3117 Teknikere inden for minedrift og metallurgi 

3118 Tekniske tegnere og beslægtede funktioner 

3119 Teknikere inden for fysiske videnskaber og ingeniørvirksomhed, i.k.a.s. 
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312 Supervisors/tilsynsførende inden for minedrift, produktion og byggeri 

3121 Supervisors/tilsynsførende inden for minedrift 

3122 Supervisors/tilsynsførende inden for produktion 

3123 Supervisors/tilsynsførende inden for byggeri  

 

313 Operatører inden for processtyring 

3131 Operatører på kraftværker 

3132 Operatører på forbrændings- og vandrensningsanlæg 

3133 Operatører på kemiske behandlingsanlæg 

3134 Operatører på olie- og naturgasraffinaderier 

3135 Operatører ved metalproduktion 

3139 Operatører inden for processtyring, i.k.a.s. 

 

314 Teknikere inden for biologi og land- og skovbrug 

3141 Teknikere inden for biologi (undtagen medicin)  

3142 Landbrugsteknikere 

3143 Skovbrugsteknikere 

 

315 Førere af fartøjer, kontrollører og teknikere inden for skibs- og luftfart 

3151 Teknikere inden for skibsfart 

3152 Skibsførere 

3153 Flypiloter  

3154 Flyvelederearbejde 

3155 Teknikere inden for sikkerhedsforanstaltninger ved luftfart 

 

32 Teknikere og assisterende personale inden for sundhedsområdet 

 

321 Teknikere inden for det medicinske og farmaceutiske område 

3211 Teknikere inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr 

3212 Teknikere i medicinske og patologiske laboratorier  

3213 Teknikere inden for farmaceutisk virksomhed 

3214 Teknikere inden for fremstilling af medicinske og dentale proteser  

 

322 Assisterende personale inden for sygepleje og jordemoderarbejde  

3221 Assisterende personale inden for sygepleje 

3222 Assisterende personale inden for jordemoderarbejde 

 

323 Assisterende personale inden for almen og komplementær medicin 

3230 Assisterende personale inden for almen og komplementær medicin 

 

324 Dyrlægeassistenter og -teknikere 

3240 Dyrlægeassistenter og -teknikere  

 

325 Andre teknikere inden for sundhedsområdet 

3251 Tandteknikere og -plejere 

3252 Teknikere inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation 

3253 Assisterende sundhedspersonale ved lokale/akutte behandlingscentre 

3254 Teknikere inden for fremstilling af synshjælpemidler  

3255 Assisterende personale inden for fysioterapi 

3256 Medicinske assistenter 

3257 Inspektører inden for arbejdsmiljø og sundhed 

3258 Medicinsk assistance ved ambulancekørsel 

3259 Andre teknikere inden for sundhedsområdet, i.k.a.s. 

 

33 Arbejde inden for forretningsservice, administration og forvaltning af lovgivning 

 

331 Arbejde med finansiering, investering, forsikring og økonomifunktioner 

3311 Omsætning af værdipapirer og valuta 
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3312 Arbejde med kredit og långivning 

3313 Regnskabsarbejde 

3314 Assisterende personale inden for arbejde med statistiske og matematiske metoder 

3315 Taksatorarbejde inden for assuranceområdet 

 

332 Salgs- og indkøbsarbejde 

3321 Forsikringsagenter 

3322 Salgsarbejde (ekskl. detailsalg) 

3323 Indkøbere 

3324 Erhvervsmæglere 

 

333 Arbejde inden for forretningsservice 

3331 Speditører 

3332 Konference- og eventplanlæggere 

3333 Jobformidling 

3334 Ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer 

3339 Arbejde inden for forretningsservice, i.k.a.s. 

 

334 Administrative sekretærer og kontorledere 

3341 Kontorledere 

3342 Advokat- og juridiske sekretærer 

3343 Ledende sekretærer og direktionssekretærer 

3344 Lægesekretærer 

 

335 Forvaltning og udøvelse af lovgivning 

3351 Told- og grænsebetjente 

3352 Administration af skatte- og afgiftslovgivning 

3353 Formidling af offentlige ydelser 

3354 Udstedelse af pas, kørekort o.l. 

3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde 

3359 Forvaltning og udøvelse af lovgivning, i.k.a.s. 

 

34 Arbejde inden for samfundsforhold, idræt og kultur 

 

341 Arbejde inden for jura og samfundsforhold 

3411 Assisterende personale inden for jura og beslægtede områder 

3412 Socialt rådgivningsarbejde 

3413 Arbejde med tilknytning til religion 

 

342 Arbejde med idræt  

3421 Sportsudøvere 

3422 Trænere og instruktører inden for sport 

3423 Fitnessinstruktører 

 

343 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder  

3431 Fotografer 

3432 Indretningsarkitekter og dekoratører 

3433 Galleri-, museums- og biblioteksteknikere 

3434 Kokke 

3435 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder  

 

35 Informations- og kommunikationsteknikere 

 

351 Teknikere ved drifts- og brugersupport 

3511 Driftsteknikere 

3512 Teknikere ved brugersupport  

3513 Netværks- og systemteknikere 

3514 Internetteknikere 
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352 Teknikere inden for audiovisuel- og telekommunikation 

3521 Teknikere inden for audiovisuelle kommunikationskanaler 

3522 Teknikere inden for telekommunikation 

 

4 Kontor- og kundeservicearbejde 
 

41 Alment kontor- og sekretærarbejde 

 

411 Alment kontorarbejde 

4110 Alment kontorarbejde 

 

412 Alment sekretærarbejde 

4120 Alment sekretærarbejde 

 

413 Indtastning 

4131 Maskinskrivning og tekstbehandling 

4132 Dataregistrering 

 

42 Kundeservice 

 

421 Kasserere, inkassatorer og beslægtede funktioner 

4211 Bankkasserere  

4212 Bookmakere, croupierer og beslægtede funktioner  

4213 Pantelånere og beslægtede funktioner  

4214 Inkassatorer og beslægtede funktioner  

 

422 Kundeinformation 

4221 Rejseagenter 

4222 Informationsarbejde på kundekontaktcentre 

4223 Telefonomstilling 

4224 Hotelreceptionister 

4225 Informationsmedarbejdere 

4226 Receptionister (generelt) 

4227 Interviewere inden for markedsundersøgelser 

4229 Kundeinformation, i.k.a.s. 

 

43 Beregning samt registrering inden for lager, produktion og transport  

 

431 Beregning 

4311 Regnskab og bogføring 

4312 Beregning inden for udfærdigelse af statistik, finansielle transaktioner og forsikringer 

4313 Lønningskontormedarbejdere 

 

432 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport  

4321 Lagerstyring 

4322 Produktionsstyring 

4323 Transport- og Trafikstyring 

 

44 Andet kontorarbejde 

 

441 Andet kontorarbejde  

4411 Biblioteksservicemedarbejdere 

4412 Postbude og -sorteringsarbejde 

4413 Korrekturlæsere og beslægtede funktioner 

4414 Skribenter og beslægtede funktioner  

4415 Arbejde med arkivering og kopiering 

4416 Personalekontorarbejdere 

4419 Andet kontorarbejde, i.k.a.s. 
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5 Service- og salgsarbejde 
 

51 Servicearbejde 

 

511 Servicearbejde i forbindelse med transport og rejser 

5111 Betjening af passagerer 

5112 Kontrolarbejde under rejser 

5113 Turist- og rejselederarbejde 

 

512 Kokke 

5120 Kokke 

 

513 Tjenere og bartendere 

5131 Tjenere 

5132 Bartendere 

 

514 Frisører, kosmetologer og beslægtede funktioner 

5141 Frisører 

5142 Kosmetologer og beslægtede funktioner  

 

515 Ejendoms- og husholdningsinspektører 

5151 Rengørings- og husholdningsinspektører 

5152 Husholdningsarbejde 

5153 Ejendomsinspektører 

 

516 Andet servicearbejde 

5161 Astrologer, spåkoner og beslægtede funktioner 

5162 Selskabsdamer og opvartere 

5163 Bedemænd 

5164 Arbejde med kæledyrspleje 

5165 Kørelærere 

5169 Andet servicearbejde, i.k.a.s.  

 

52 Salgsarbejde 

 

521 Gade- og markedssælgere 

5211 Stade- og markedssælgere 

5212 Gadesælgere af fødevarer 

 

522 Salgsarbejde i detailhandel 

5221 Butiksejere 

5222 Butiksledere 

5223 Salgsassistenter 

 

523 Kasseassistenter og beslægtet kundebetjening 

5230 Kasseassistenter og beslægtet kundebetjening  

 

524 Andet salgsarbejde 

5241 Modelarbejde 

5242 Demonstrationsarbejde 

5243 Dørsælgere 

5244 Salgsarbejde på kundekontaktcentre 

5245 Salgsarbejde på servicestationer 

5246 Salgsarbejde inden for catering 

5249 Andet salgsarbejde, i.k.a.s. 

 

53 Omsorgsarbejde 

 

531 Børnepasning og hjælpelærere 
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5311 Børnepasning 

5312 Hjælpelærere 

 

532 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområde 

5321 Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere 

5322 Hjemmeplejere 

5329 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområde, i.k.a.s. 

 

54 Rednings- og overvågningsarbejde 

 

541 Rednings- og overvågningsarbejde 

5411 Brandmænd 

5412 Politibetjente 

5413 Fængselsbetjente 

5414 Sikkerhedsvagter 

5419 Rednings- og overvågningsarbejde, i.k.a.s.  

 
6 Arbejde inden for land- og skovbrug og fiskeri 
 

61 Arbejde inden for landbrug og gartneri 

 

611 Arbejde med plantevækst 

6111 Arbejde med markafgrøder inden for landbrug 

6112 Arbejde med frugtavl 

6113 Gartnerarbejde inden for hortikulturel dyrkning 

6114 Arbejdere inden for dyrkning af blandede afgrøder  

 

612 Arbejde med dyr 

6121 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ 

6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ 

6123 Biavlere og silkeavlere 

6129 Arbejde med dyr, i.k.a.s. 

 

613 Arbejde med såvel plantevækst, som dyr 

6130 Arbejde med såvel plantevækst, som dyr  

 

62 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt 

 

621 Skovbrugsarbejde 

6210 Skovbrugsarbejde  

 

622 Arbejde med fiskeri og jagt 

6221 Arbejde med opdræt af fisk, skaldyr og havplanter  

6222 Arbejde med kystfiskeri 

6223 Arbejde med havfiskeri 

6224 Jagtarbejde 

 

63 Arbejde inden for landbrug, fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 

 

631 Arbejde med afgrøder til eget forbrug 

6310 Arbejde med afgrøder til eget forbrug 

 

632 Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug 

6320 Arbejde med opdræt af dyr til eget forbrug 

 

633 Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug  

6330 Arbejde med afgrøder og opdræt af dyr til eget forbrug  

 

634 Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 
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6340 Fiskeri og jagt til dækning af eget forbrug 

 

7 Håndværksarbejde 
 

71 Bygningshåndværkere, undtagen elektrikere 

 

711 Bygningsarbejde - basis 

7111 Husbyggere 

7112 Murere 

7113 Stenhuggerarbejde 

7114 Arbejde med opførelse betonkonstruktioner og beslægtede funktioner 

7115 Tømrere og bygningssnedkere 

7119 Bygningsarbejde - basis, i.k.a.s. 

 

712 Bygningsarbejde - finish 

7121 Taglæggere 

7122 Gulv- og klinkelæggere 

7123 Stukkatører 

7124 Arbejde inden for bygningsisolation 

7125 Glarmestre 

7126 Blikkenslagere og rørlæggere 

7127 Montører inden for klima- og køleteknik 

 

713 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger  

7131 Malerarbejde 

7132 Sprøjtelakerere 

7133 Rensning af bygninger 

 

72 Metal- og maskinarbejde 

 

721 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner  

7211 Formning og støbning af metalplader 

7212 Svejsere og arbejde inden for skærebrænding 

7213 Pladesmede 

7214 Stålkonstruktionsarbejde 

7215 Riggere og kabelsplejsere 

 

722 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner 

7221 Smedearbejde 

7222 Værktøjsmagere 

7223 Operatører og værktøjsopstillere af metalforarbejdningsmaskiner  

7224 Arbejde med polering og slibning af emner i metal 

 

723 Mekanikere 

7231 Motorkøretøjsmekanikere 

7232 Flymotormekanikere 

7233 Mekanikere af landbrugs- og industrimaskiner 

7234 Cykelsmede og beslægtede funktioner 

 

73 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde 

 

731 Præcisionshåndværk 

7311 Finmekanikerarbejde 

7312 Musikinstrumentbyggere 

7313 Juvelerer og ædelmetalsmede  

7314 Pottemagere og beslægtede funktioner 

7315 Glaspustere, og andet arbejde inden for færdiggørelse af glasprodukter  

7316 Dekoratører (maling), gravører og arbejde inden for radering  

7317 Håndarbejde inden for fremstilling af produkter i træ 
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7318 Håndarbejde inden for fremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer 

7319 Præcisionshåndværk, i.k.a.s. 

 

732 Grafisk arbejde  

7321 Pre-pressteknikere og sættere 

7322 Trykkere  

7323 Arbejde inden for færdiggørelse og indbinding af trykte produkter 

 

74 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område 

 

741 Installatører og reparatører af elektrisk udstyr  

7411 Elektrikerarbejde 

7412 Elektromekanikere og -montører 

7413 Installatører og reparatører af elektrisk ledningsføring  

 

742 Installatører og reparatører af elektronik og telekommunikation  

7421 Elektromekanikerarbejde 

7422 Installatører og servicearbejdere inden for informations- og kommunikationsteknologi 

 

75 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og andet håndværk 

751 Arbejde inden for behandling af nærings- og nydelsesmidler 

7511 Slagtere, fiskehandlere og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling 

7512 Bagere, konditorer og beslægtede funktioner 

7513 Fremstilling af mejeriprodukter 

7514 Arbejde inden for fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter 

7515 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler 

7516 Fremstilling af tobaksprodukter 

 

752 Håndværkspræget arbejde i træindustri 

7521 Træimprægneringsarbejde 

7522 Møbelsnedkerarbejde 

7523 Trædrejere, maskindrejere og beslægtede funktioner  

 

753 Tekstil- og beklædningsarbejde 

7531 Skræddere og beslægtede funktioner 

7532 Tilskærerarbejde 

7533 Syersker, broderersker og beslægtede funktioner  

7534 Møbelpolstrere 

7535 Pelssyersker, garveriarbejde og skindhandlere 

7536 Skomagere og beslægtede funktioner 

 

754 Andet håndværk 

7541 Dykkerarbejde 

7542 Sprængnings- og fyrværkerieksperter 

7543 Produktanmeldere og testere (undtagen nærings- og nydelsesmidler) 

7544 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse 

7549 Andet håndværk, i.k.a.s. 

 

8 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde  
 

81 Operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner  

811 Operatører af anlæg til minedrift og råstofudvinding 

8111 Mine- og stenbrudsarbejde 

8112 Operatører af anlæg til råstofudvinding 

8113 Boreanlægsarbejde 

8114 Fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter 

 

812 Operatører af anlæg til metalforarbejdning og færdiggørelse  

8121 Operatører af anlæg til metalforarbejdning  
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8122 Operatører af maskiner til metalfærdiggørelse 

 

813 Operatører af anlæg og maskiner til fremstilling af kemiske og fotografiske produkter  

8131 Operatører af anlæg og maskiner til fremstilling af kemiske produkter  

8132 Operatører af maskiner til fremstilling af fotografiske produkter 

 

814 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter 

8141 Operatører af maskiner til fremstilling af gummiprodukter  

8142 Operatører af maskiner til fremstilling af plastikprodukter  

8143 Operatører af maskiner til fremstilling af papirprodukter  

 

815 Operatører af maskiner til fremstilling af tekstil -, pels- og læderprodukter 

8151 Operatører af maskiner til klargøring og opspoling af fibermaterialer 

8152 Operatører af maskiner til vævning og strikning 

8153 Operatører af symaskiner 

8154 Operatører af maskiner til blegning, farvning og rensning af tekstiler  

8155 Operatører af maskiner til klargøring af pels og læder 

8156 Operatører af maskiner til fremstilling af fodtøj, tasker og tilsvarende produkter 

8157 Operatører af vaskemaskiner 

8159 Operatører af maskiner til fremstilling af tekstil -, pels- og læderprodukter, i.k.a.s. 

 

816 Operatører af maskiner til fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 

8160 Operatører af maskiner til fremstilling af nærings- og nydelsesmidler 

 

817 Operatører af anlæg til træforarbejdning og papirfremstilling  

8171 Operatører af anlæg til fremstilling af papirmasse og papirprodukter  

8172 Operatører af anlæg til træforarbejdning 

 

818 Andre operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner 

8181 Operatører af glas- og keramikfremstillingsanlæg 

8182 Operatører af dampmaskiner og kedelanlæg 

8183 Operatører af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning  

8189 Operatører af stationære fabriksanlæg og maskiner, i.k.a.s. 

 

82 Monterings- og samlebåndsarbejde 

821 Monterings- og samlebåndsarbejde  

8211 Monterings- og samlebåndsarbejde af mekaniske maskiner 

8212 Monterings- og samlebåndsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr 

8219 Monterings- og samlebåndsarbejde, i.k.a.s. 

 

83 Chauffører og førere af køretøjer og mobile maskiner  

 

831 Togførere og tograngering 

8311 Togførere 

8312 Tograngering 

 

832 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler 

8321 Motorcykelkørere 

8322 Chauffører af biler, taxier og varevogne 

 

833 Chauffører af busser og lastbiler 

8331 Buschauffører og sporvognsførere 

8332 Chauffører af lastbiler 

 

834 Førere af mobile maskiner 

8341 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner 

8342 Førere af mobile entreprenørmaskiner 

8343 Førere af kraner og løfteanlæg 

8344 Gaffeltruckførere 
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835 Skibstransportarbejde 

8350 Skibstransportarbejde  

 

9 Elementært arbejde 
 

91 Rengøringsarbejde 

 

911 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 

9111 Rengøringsarbejde i private hjem 

9112 Rengøringsarbejde i kontorer, hoteller og andre bygninger 

 

912 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet 

9121 Manuel vask og presning af tøj 

9122 Rengøring af transportmidler 

9123 Vinduespudsere 

9129 Andet rengøringsarbejde 

 

92 Elementært arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri 

 

921 Elementært arbejde inden for land- og skovbrug og fiskeri 

9211 Elementært arbejde inden for agerbrug 

9212 Elementært arbejde inden for husdyravl 

9213 Elementært arbejde inden for både agerbrug og husdyravl 

9214 Elementært arbejde inden for havebrug 

9215 Skovarbejde 

9216 Elementært arbejde inden for fiskeri og dambrug 

 

93 Elementært arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport 

 

931 Elementært arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren 

9311 Elementært arbejde inden for råstofudvinding 

9312 Elementært arbejde inden for bygge og anlægssektoren 

9313 Elementært arbejde inden for bygningsopførelse  

 

932 Elementært produktionsarbejde 

9321 Pakkeriarbejdere 

9329 Elementært produktionsarbejde, i.k.a.s. 

 

933 Transport- og lagerarbejde 

9331 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer 

9332 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri 

9333 Arbejde med lastning og losning 

9334 Arbejde med opfyldning af lager og butik 

 

94 Arbejdere med tilberedning af mad 

 

941 Arbejdere med tilberedning af mad 

9411 Tilberedning af Fastfood 

9412 Køkkenhjælpere 

 

95 Gadesalg og -service 

 

951 Servicearbejde på gaden 

9510 Servicearbejde på gaden 

 

952 Gadesælgere (undtagen madvarer) 

9520 Gadesælgere (undtagen madvarer) 

 



 

14 1710.10.doc 

96 Renovationsarbejde og andet elementært arbejde 

 

961 Renovationsarbejde 

9611 Skraldemænd og arbejde inden for genbrug 

9612 Arbejdere med affaldssortering 

9613 Gadefejere og beslægtede funktioner 

 

962 Andet elementært arbejde 

9621 Kurérarbejde og transport af bagage 

9622 Arbejde med forefaldende arbejde 

9623 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater 

9624 Arbejde med indsamling af vand og brænde 

9629 Elementært arbejde, i.k.a.s. 

 

0 Militært arbejde 

01 Officerer 

r011 Officerer 

0110 Officerer 

02 Befalingsmænd 

021 Befalingsmænd 

0210 Befalingsmænd 

03 Menige 

031 Menige 

0310 Menige  

 


