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REMISSVAR (SCB 2011/104) 

Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) 

 
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, och Sacoförbunden har 

beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till ny uppdaterad struktur för SSYK, 

SSYK 12.  

 

Vi kan inledningsvis konstatera att samarbetet med SCB (och 

Arbetsförmedlingen) har varit konstruktivt. 

För många av Sacoförbundens yrkesgrupper är förslaget till ny SSYK, SSYK 

12, en klar förbättring jämfört med den nuvarande, SSYK 96.  

SSYK 12 är bättre anpassad till förhållandena på dagens svenska 

arbetsmarknad och Sacoförbundens yrkesgrupper jämfört med SSYK 96. 

Det finns dock fortfarande brister inom vissa områden. Se vidare 

Sacoförbundens synpunkter i bilagorna 1-10. 

 

Två generella problem kvarstår vad gäller strukturen i SSYK 12: 

 

Klassificeringen av chefer/ledningsarbete 

Övergripande kan vi konstatera att indelningen av chefer är för grov för att 

vara användbar. Det går t ex inte att urskilja olika typer av chefer utifrån 

befattningsnivå, bortsett från de allra högsta cheferna som har egna 

yrkesklasser. 

I SSYK 96 finns en indelning av ledningsarbete efter större och mindre 

enheter/företag. Den indelningen har tagits bort eftersom man haft 

problem med implementeringen. SSYK 12 innebär en ännu grövre 

chefsindelning än SSYK 96. 

Indelningen av chefer i SSYK 12 är en blandning av funktion och bransch. 

Principerna för indelningen är otydliga. Vissa yrkesklasser omfattar mycket 

stora grupper, andra är mycket små. Chefer inom privat tjänstesektor är 

speciellt svåra att urskilja. 

Det är endast grupp-/arbetsledare inom bygg, anläggning, gruva, 

tillverkning och gruppledare för kontorspersonal som kan urskiljas i SSYK 

12. Övriga grupp-/arbetsledare, t ex inom yrken med krav på akademisk 

examen eller motsvarande kunskaper kan inte urskiljas överhuvudtaget.  

 

Sammantaget är det svårt att se de bärande principerna för indelningen av 

chefer. De bör vara tydligare och mer konsekventa. 
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SSYK är den yrkesklassificering som omfattar hela arbetsmarknaden och 

den används inom olika områden för utredningar och 

statistikredovisningar. Chefsindelningen i SSYK 12 blir inte användbar för t 

ex lönestatistiska ändamål eller i olika typer av utredningar, t ex för 

belysning av könsstrukturen på arbetsmarknaden.  

 

Vi har tidigare lämnat synpunkter om chefsklassificeringen till SCB men 

frågan om chefsindelning är viktig och vi efterlyser därför en grundligare 

utredning för hur en bättre chefsindelning kan byggas upp.  

 

Indelning i yrkesområden (2 och 3) 

Istället för att, som Saco och Sacoförbunden tidigare föreslagit, flytta alla 

yrkesklasser med en kvalifikationsnivå motsvarande en akademisk examen 

eller motsvarande kunskaper, från yrkesområde 3 till 2, har en annan väg 

valts i SSYK 12. Vissa av yrkesklasserna har förvisso flyttats till 

yrkesområde 2 i det nya förslaget men andra ligger kvar i yrkesområde 3. 

Istället har kvalifikationskraven ändrats. Så här beskrivs de i SSYK 12: 

Inom yrkesområde 2 kräver de flesta yrken utbildning på forskar-, magister 

eller masternivå eller motsvarande kunskaper. 

Inom yrkesområde 3 kräver de flesta yrken kandidatnivå eller motsvarande 

kunskaper. 

 

Gränsdragningsproblem mellan yrkesområde 2 och 3 är inte lösta i det nya 

förslaget. Flera yrken och befattningar är snarlika oavsett examensnivå 

(master, magister eller kandidatexamen) och användning och tolkning av 

systemet försvåras när man väljer att dra gränsen på detta sätt.  

 

Yrkesområde 3 omfattar ett vidare kvalifikationsbegrepp i SSYK 12 och 

rymmer yrkesgrupper med stor spridning vad gäller kvalifikationskrav. Det 

finns grupper inom yrkesområde 3 som ligger långt ifrån 

kvalifikationskraven (kandidatexamen eller motsvarande kunskaper). Det 

blir då otydligt för dem som ska använda systemet vilka yrkesgrupper som 

egentligen avses. 

 

Remissvar från 13 Sacoförbund biläggs. 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
 
 
 
Gunnar Wetterberg 
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