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Information om SSYK 2012 – Standard för svensk
yrkesklassificering
En uppdaterad yrkesklassificering, SSYK 2012 (Standard för svensk
yrkesklassificering), infördes från och med 2014. Den ersätter den
tidigare yrkesklassifikationen SSYK 96. Den nya yrkesklassificeringen
är mer detaljerad och speglar dagens yrkesstruktur bättre.
Till grund för SSYK 2012 ligger den internationella yrkesklassifikationen ISCO-08. Den nya yrkesklassificeringen är mer detaljerad och
bättre anpassad till dagens svenska yrkesstruktur samtidigt som
internationell rapportering och jämförbarhet så långt som möjligt
tillgodoses.
Förändringarna är betydande, klasser har tillkommit, aggregerats,
delats upp, flyttats eller utgått. Konsekvenserna blir att det inte går
att göra jämförelser mellan tidigare årgångar som är klassificerade
enligt SSYK 96.
Den nya yrkesklassifikationen har 429 undergrupper (fyrsiffernivå)
på yrken, i den gamla finns 355 st.
Exempel på förändringar är att IT området är mer detaljerat, här har
det tillkommit fler grupper. M assörer, hudterapeuter, fotterapeuter,
frisörer har fått egna grupper, tidigare låg de i samma grupp. A lla
sjuksköterskor finns i yrkesområde 2 och läkarna är delade på fler
grupper, som Specialistläkare, ST-läkare, A T-läkare.
En del koder har även återanvänts, vilket innebär att koden finns
med både i SSYK 96 och SSYK 2012, men har helt olika betydelser.
H ovmästare och servitörer finns i SSYK 2012 på koden 5131, på
samma kod i SSYK 96 finns Barnskötare. Bartender finns nu på SSYK
2012 koden 5132, på samma kod i SSYK 96 finns Undersköterskor,
sjukvårdsbiträden m.fl.
Ett önskemål vid uppdatering var att se ansvarsnivåer för chefer. Det
resulterade i att indelningen av chefer i ’’stort’’ och ’’litet’’ företag togs
bort och istället tillkom fler chefsområden samt att cheferna delades
in i två ansvarsnivåer.
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1= Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå dvs. chef över andra chefer.
Underställd verkställande direktör eller motsvarande.
2= Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, verkställande direktör
eller motsvarande i organisation utan mellanchef. H ögsta chef i ett företag
utan chefshierarki.

I och med att de nya koderna skiljer sig mycket från de gamla har inte
några direktöversättningar varit möjliga utan för att hålla en god
kvalitet har det så långt som möjligt samlats in nya koder från
företagen. I den officiella statistiken som avser anställda i åldern 16--64 år är de flesta yrkesuppgifterna, 74 procent, insamlade under
referensåret eller året efter. För att kunna redovisa statistik för hela
populationen är 19 procent av uppgifterna imputerade via en modell
som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen hade i
registret sedan tidigare. Genom insamlat material har en procentuell
fördelning erhållits då man sett hur spridningen från den gamla
yrkeskoden till nya koder fallit ut. Denna fördelning har applicerats
på de personer som saknar en ny insamlad kod, men som har en
gammal kod sedan tidigare. Den tidigare koden som använts får vara
maximalt fem år gammal. Offentlig sektor, som i stort sett
totalundersöks, har minst andel imputerade koder.
Fokus för de kommande årens insamling kommer att vara att ersätta
de imputerade koderna med insamlade.
Den totala undertäckningen av yrkeskoder, d.v.s. där vi varken har
en insamlad eller en imputerad kod, för anställda mellan 16-64 år
uppgår till cirka 7 procent på 4-siffernivå. Å r 2013 var motsvarande
siffra 4 procent.
I och med att imputeringen endast bygger på tidigare yrkeskod och
inte tar hänsyn till några andra faktorer används de imputerade
värdena sällan vid redovisning av tabeller som bygger på beroenden
mellan yrkeskod och den andra variabeln. Främst gäller detta
variabler som Bransch(SN I ), Sektor och även Utbildning till viss del.
M er information om SSYK 2012 finns på w ebbsidan för SSYK
http:/ / w w w .scb.se/ ssyk/
H är hittar du bl.a. sökfunktion, översättningsnycklar, samt dokument
om förändringar för SSYK 2012.
Yrkesregistret publicerar uppgifter utifrån SSYK 2012 från och med
årgång 2014. Uppgifter utifrån SSYK 96 finns för årgångarna 20012013.
Vid frågor kan ni kontakta Yrkesregistret.

