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Information och anvisning avseende ny klassificering av chef i BESTA 
 
Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassifi-

ceringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. Statistiken möjliggör bland 

annat löneanalyser av arbeten i den egna verksamheten och hur lönebilden för den egna verk-

samheten förhåller sig till andra verksamheter i staten. Statistik produceras emellertid inte för 

chefer då nuvarande klassificering inte görs tillräckligt enhetligt.  

Mot bakgrund av att centrala parter i staten är ense om ambitionen att även åstadkomma lö-

nestatistik för chefer, har nuvarande klassificeringen av chef varit föremål för en partsgemen-

sam översyn. Översynen har resulterat i förändringar vad avser position 3 i BESTA-strängen. De 

tidigare grupperingsnivåerna 3, 4, 5 och 6 för chefer ersätts med kategorierna A, Q, B och C en-

ligt matris nedan. Någon förändring av position 4 sker dock inte.  

 

A Högre chef. Chef direkt underställd myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över che-
fer. 
Q Högre chef. Chef direkt under myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över medarbe-
tare. 
B Mellanchef. Chef underställd annan chef är myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef 
över chefer. 
C Första linjens chef. Chef underställd annan chef är myndighetschefen (eller motsvarande).  
Är chef över medarbetare.  
 
Som förtydligande till den nya klassificeringen av chefer gäller att: 

- I BESTA definieras chef som en befattning som innebär formellt personalansvar tillsam-
mans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på 
aktuell nivå. 

- Större myndigheter kan ha flera chefsnivåer som ska klassificeras i kategori B. 
- Klassificering behöver inte ske i alla kategorier. Exempelvis kan en myndighet endast 

ha chefer som klassificeras i kategori A eller C och en annan myndighet endast ha che-
fer som klassificeras i Q, ofta avhängigt dess storlek och/eller organisationsstruktur. 
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- Chefer ska fortfarande klassificeras per arbetsområde. Valet av arbetsområde styrs av 
vilket arbetsområde merparten av chefens medarbetare tillhör. 

- Myndighetschef eller motsvarande ska klassificeras med koden 100000000. 
 

Frågor och svar 
 
Behöver samtliga kategorier vara representerade i verksamheten?  

Nej. Vid enbart en chefsnivå under myndighetschef (eller motsvarande) är klassificeringen för 

dessa chefer Q. Vid två chefsnivåer ska klassificeringen vara i kategori A och C. Det kan kombi-

neras med kategori Q om det förekommer chefer under myndighetschef (eller motsva-

rande) som inte har chefer under sig. Vid tre chefsnivåer (eller fler) under myndighetschef (el-

ler motsvarande) återfinns mellancheferna i kategori B. 

Kan det enbart finnas chefer i kategori A och B i en verksamhet? 

Nej. Finns det mellanchefer i kategori B måste det också finnas underställda chefer som klassi-

ficeras i kategori C. 

Vad är det för skillnad på A och Q, respektive C och Q? 

Både A och Q är chefer direkt underställd myndighetschef (eller motsvarande). Det som skiljer 

dem åt är att A är chef över chefer medan Q är chef över medarbetare. Chef A kan både vara 

chef över chefer och direkt över medarbetare. Chef Q har således aldrig underställda chefer.  

Både C och Q är chef över medarbetare. Det som skiljer dem åt är att Q är direkt underställd 

myndighetschef (eller motsvarande) medan C är underställd annan chef (i kategori A eller B) i 

verksamheten. 

Hur klassificeras en chef som är chef över både chefer och medarbetare? 

Att vara chef över chefer går före, dvs. en chef som är chef över både chefer och medarbetare 

klassificeras i antingen kategori A eller B. 

Hur hanteras tidsbegränsade chefsförordnanden? 

Alla chefer oavsett anställning ska klassificeras som chef, dvs. med en 1:a i fjärde positionen i 

BESTA. Däremot gäller den generella regeln att medarbetare med korta chefsuppdrag (mindre 

än sex månader) inte behöver omklassificeras från medarbetare till chef. 

Finns det någon annan kod än 1 och 2 i chefspositionen (fjärde positionen i BESTA)?  

Ja. Inom universitets- och högskoleområdet finns befattningar med ett tidsbegränsat lednings-

uppdrag, som prefekt eller liknande. Dessa kan klassificeras med en 3:a i fjärde positionen. In-

divider med denna klassificering kodas dock om till en 2:a vid Arbetsgivarverkets bearbetning 

av lönestatistiken, dvs räknas då som medarbetare. 

Hur klassificeras biträdande chefer? 

Enbart chefer med formellt personalansvar klassificeras som chef i BESTA. Biträdande chefer 

utan formellt personalansvar klassificeras som medarbetare. 

Innebär en chefstitel automatiskt en klassificering som chef i BESTA? 

Nej. Det är inte titlar som klassificeras utan det är de arbetsuppgifter som inkluderar formellt 

personalansvar som ligger till grund för en klassificering som chef i BESTA.  



 3 

Hur klassificeras arbetsledare och projektledare?  

Arbetsledare och projektledare klassificeras enligt de generella nivåbeskrivningarna för medar-

betare (grupperingsnivå 1-6). Arbetsområde bestäms på samma sätt som i övriga BESTA, dvs. 

det arbetsområde som arbetsuppgifterna i huvudsak kan kopplas till. En partsgemensam över-

syn av klassificeringen av arbetsledare och projektledare inleds under våren 2019. 


