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AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012 
från SSYK 96 

Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny 

yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna 

yrkesindelning ersätter SSYK 96 som tidigare har använts i AKU:s 

redovisning av yrke. Övergången till SSYK 2012 har även skett bland 

övriga produkter inom SCB som redovisar yrke.  

 
Bakgrund till den nya yrkesklassificeringen 
Den svenska arbetsmarknaden är föränderlig vilket delvis återspeglar 

sig i att vissa yrken tillkommer och blir vanligare medan andra yrken 

blir mindre vanliga. SSYK 2012 avser att täcka alla på svensk 

arbetsmarknad förekommande arbeten som det utgår lön eller annan 

ersättning för. Volontärarbete är exkluderat, däremot ska oavlönat 

arbete i familjeföretag kunna klassificeras. I princip ska ett givet 

arbete endast kunna klassificeras på ett enda sätt.  
 

Arbetet med uppdateringen av SSYK 2012 är resultatet av ett 

omfattande utredningsarbete som påbörjades våren 2010 och utförts 

gemensamt av Arbetsförmedlingen och SCB. Klassificeringen baserar 

sig på den internationella arbetsorganisationens (ILO:s) yrkesstandard 

ISCO 08 som används vid rapportering och sammanställning av 

statistik inom EU.  
 

Struktur och underliggande principer i SSYK 2012 påminner om den i 

SSYK 96 och antalet klasser på ensiffernivå är densamma som 

tidigare, däremot har rubriken på dessa klasser förändrats delvis. 

Syftet har varit att åstadkomma en uppdaterad svensk yrkesindelning 

som återspeglar dagens yrkesstruktur. Den ska även så långt som 

möjligt tillgodose kraven på internationell rapportering och jämför-

barhet. Ett önskemål vid framtagandet av SSYK 2012 har varit att för 

svensk användning kunna spegla ansvarsnivåer för chefer.  

 

SSYK 2012 är en uppdatering av SSYK 96 och förändringarna är 

betydande eftersom att klasser har tillkommit, aggregerats, delats upp, 

flyttats eller utgått. Många klasser har dock ett oförändrat innehåll, 

men kan ha fått en ny kod och/eller benämning. För att underlätta 

jämförelser över tid har SCB tagit fram översättningsnycklar mellan 

SSYK 2012 och SSYK 96.  
 

Mer information om yrkesindelningen finns här: 

http://www.scb.se/ssyk 

 

http://www.scb.se/ssyk
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Redovisning enligt SSYK 2012 i AKU  
Fr.o.m. publiceringen avseende AKU januari 2016 redovisas antalet 

sysselsatta, anställda och fast anställda efter yrke enligt den nya 

nomenklaturen, SSYK 2012.  

 

För att underlätta jämförelser mellan den gamla och den nya 

klassificeringen har AKU dubbelkodats enligt både SSYK 96 och SSYK 

2012 under år 2015. Grundtabell 4 som innehåller yrke har även tagits 

fram på månads- kvartals- och årsbasis för år 2015 enligt SSYK 2012. 

Dessa tabeller finns i SSD på SCB:s webbplats under följande länk: 

http://www.scb.se/aku  

 

De tabeller som påverkas av övergången till SSYK 2012 och kommer att 

publiceras enligt den nya yrkesklassificeringen är följande:   

 

Månad: Grundtabell 4 

Kvartal: Grundtabell 4 och Tilläggstabell 28 

År: Grundtabell 4 och Tilläggstabell 28 

 

Enligt beräkningar så är det omkring 64 procent av personerna i AKU:s 

redovisning på ensiffernivå som inte kommer att byta huvudgrupp i och 

med övergången från den nya klassificeringen. Ungefär sex procent byter 

huvudgrupp till en annan och övriga 30 procent byter huvudgrupp till 

flera och det kan därför inte anges om de hamnar i en ny grupp eller ej.   

 

År 2015 var militära yrken (0) den yrkesgrupp som hade lägst antal 

sysselsatta enligt såväl den gamla som den nya klassifikationen. Därefter 

kommer yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (6). Flest 

sysselsatta var det inom yrken med krav på fördjupad 

högskolekompetens (2) för den nya klassificeringen. Denna grupp var 

näst störst enligt den gamla yrkesklassificeringen. Yrken med krav på 

högskolekompetens eller motsvarande (3) var vanligaste under 2015 

enligt den gamla klassificeringen men var den tredje största enligt den 

nya. 

 

I tabellen nedan anges benämningarna på de redovisningsgrupper som 

användas i AKU:s publicering på ensiffernivå samt tillhörande 

undergrupper på tvåsiffernivå.  

 
  

http://www.scb.se/aku
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Tabell 1  
Redovisningsgrupper i AKU enligt SSYK 2012 

Kod Benämning 

1 Chefsyrken 

11  Politiker, verkställande direktörer och högre ämbetsmän m.fl. 

12 

Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt 

annan administration m.m. 

13 

 Chefer inom IT, logistik, FoU, fastighetsbolag, bygg- och 

ingenjörsverksamhet samt tillverkning m.m. 

14  Chefer inom utbildning 

15  Chefer inom hälso- och sjukvård samt annan samhällsservice 

16  Chefer inom bank, finans och försäkring 

17  Chefer inom övrig servicenäring 

2 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 

21 

 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom 

naturvetenskap och teknik 

22 

 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom hälso- och 

sjukvård 

23  Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom utbildning 

24 

 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom ekonomi 

och förvaltning 

25  Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom IT 

26 

 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens inom juridik, 

kultur och socialt arbete m.m. 

3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 

31 

 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom 

teknik 

32 

 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom 

hälso- och sjukvård samt laboratorium 

33 

 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom 

ekonomi och förvaltning 

34 

 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom 

kultur, friskvård och socialt arbete 

35 

 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande inom IT, 

ljud- och ljusteknik m.m. 

4 Yrken inom administration och kundtjänst 

41  Kontorsassistenter och sekreterare 

42  Kundserviceyrken 
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43  Yrken inom materialförvaltning m.m. 

44  Andra kontors- och kundserviceyrken 

5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 

51  Serviceyrken 

52  Försäljningsyrken inom detaljhandeln m.m. 

53  Omsorgsyrken 

54  Andra bevaknings- och säkerhetsyrken 

6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

61  Lantbruks- och trädgårdsyrken 

62  Skogsarbetare, fiskodlare och fiskare 

7 Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 

71  Byggnads- och anläggningsyrken 

72  Metallhantverks- och reparatörsyrken 

73  Finmekaniska, grafiska och konsthantverksyrken 

74  Installations- och serviceyrken inom el och elektronik 

75  Andra hantverksyrken inom trä och textil m.m. 

76  Hantverksyrken inom livsmedel 

8 Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 

81  Process- och maskinoperatörer 

82  Montörer 

83  Transport- och maskinföraryrken 

9 Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion 

91  Städyrken 

92  Bärplockare och plantörer m.fl. 

93  Andra yrken inom bygg, tillverkning och godshantering 

94  Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 

95  Torg- och marknadsförsäljare 

96 

 Återvinningsarbetare, tidningsdistributörer och övriga 

servicearbetare 

0 Militära yrken 

01  Officerare 

02  Specialistofficerare 

03  Soldater m.fl. 

 Uppgift saknas 
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Tabellen kan jämföras med den indelning som tidigare har använts på 

ensiffernivå för SSYK 96 enligt tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 
Tidigare redovisningsgrupper i AKU enligt SSYK 96 

Kod Benämning 

1 Ledningsarbete 

2 Arbete, som kräver teoretisk specialkompetens 

3 Arbete, som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande 

kunskaper 

4 Kontors- och kundservicearbete 

5 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 

6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk, fiske 

7 Hantverksarbete inom byggverksamhet o tillverkning 

8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete, m.m. 

9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

0 Militärt arbete 

 Uppgift saknas 

 
 
 


