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AM 33 SM 2001 

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2018 
Yrkesstrukturen I Sverige 

The Swedish Occupational Register with statistics 2018 

I korta drag 

Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och 

äldreboende var det vanligaste yrket 2018 

Det vanligaste yrket i riket år 2018 var Undersköterskor, hemtjänst, hemsjuk-

vård och äldreboende där 91 procent var kvinnor och 9 procent var män. Det 

var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var Lager- 

och terminalpersonal med 78 procent män och 22 procent kvinnor. 

Yrket med högst andel utrikes födda var Pizzabagare  
Yrket med högst andel utrikes födda var Pizzabagare där andelen utrikes födda 

var 79 procent. Det var även yrket med störst andel utrikes födda män, 89 pro-

cent. Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var Övrig hemserviceperso-

nal med 67 procent. Av alla anställda i åldern 16-64 år var 18 procent utrikes 

födda.  

Könsfördelning bland chefer 
Totalt var cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef. 

Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan 

männen fanns inom mansdominerade som byggverksamhet och tillverkning. 

Störst andel kvinnliga chefer fanns inom utbildning samt inom hälso- och sjuk-

vård och då i yrkesgrupperna, Chefer inom förskoleverksamhet samt Chefer 

inom äldreomsorgen, med 93 respektive 86 procent kvinnor. 

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva var den chefsfunktion med störst 

andel män, 92 procent medan 8 procent av dem var kvinnor.  

Chefsfunktioner där könsfördelning var jämn var Övriga chefer inom samhälls-

service. 
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Statistiken med kommentarer 

Yrkesstrukturen i riket 2018  

Drygt en tredjedel av de anställda arbetade inom yrkesområden 
som kräver högskolestudier 

Tabell 1 visar yrkesstrukturen 2018 efter yrkesområde, enligt SSYK 2012 på 

ensiffernivå. Det största yrkesområdet för anställda, 16-64 år, var Yrken med 

krav på fördjupad högskolekompetens. Cirka 25 procent av de anställda arbe-

tade inom yrkesområdet. Yrkesområdet omfattar yrken (SSYK 2012 fyrsiffer-

nivå) som bl.a. Läkare, Civilingenjörer, Sjuksköterskor och Lärare. Det näst 

största yrkesområdet är Service-, omsorgs- och försäljningsyrken. Området om-

fattar yrken som bl.a. Undersköterskor, Hovmästare och servitörer samt Butiks-

säljare. Totalt arbetade cirka 45 procent inom dessa två områden. De två minsta 

yrkesområdena var Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske samt 

Militärt arbete. 

Tabell 1. Antal anställda 16-64 år efter yrkesområde i riket 2018 

 
1 SSYK1 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). 

  Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal. 
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Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende 
var det vanligaste yrket 2018 

Diagram 1 visar yrkesstrukturen efter yrke (SSYK 2012 fyrsiffernivå) för de 

30 vanligaste yrkena i riket 2018. Totalt fanns det 1 894 800 anställda inom 

dessa yrken där 58 procent utgjordes av kvinnor.  

 

Bland yrkena fanns bl.a. Förskollärare med 96 procent kvinnor och 4 procent 

män, yrket med störst mansdominans var Träarbetare, snickare m.fl. med 

99 procent män och 1 procent kvinnor.  

 

Yrket med jämnast könsfördelning var Kockar och kallskänkor där fördelningen 

var 51 procent kvinnor och 49 procent män.  
 

Diagram 1. De 30 vanligaste yrkena i riket för anställda 16-64 år, 2018 
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Yrkesstrukturen mellan kvinnor och män  

Vanligaste yrkena för kvinnor  

Det vanligaste yrket bland kvinnor 2018 var Undersköterskor, hemtjänst, hem-

sjukvård och äldreboende. Det var också ett yrke med låg andel män, 9 procent. 

De yrken med störst andel män bland de vanligaste yrkena för kvinnor var Fö-

retagssäljare samt Kockar och kallskänkor där det fanns 73 respektive 49 pro-

cent män. 

Tabell 2a. De 20 vanligaste yrkena för anställda kvinnor, 16-64 år 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå.  
  Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 

 

Vanligaste yrkena för män  

För män var det vanligaste yrket Lager- och terminalpersonal. De mest mans-

dominerade yrkena av de 20 vanligaste yrkena för män fanns bland VVS-

montörer m.fl, och Träarbetare, snickare m.fl. där det fanns en procent anställda 

kvinnor. Yrket med störst andel kvinnor bland de vanligaste yrkena för män var 

Grundskollärare där det fanns 75 procent kvinnor. 

 

Tabell 2b. De 20 vanligaste yrkena för anställda män, 16-64 år 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. 
Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Yrkesfördelningen för inrikes och utrikes födda 

Fördelning varierar mellan arbetare och tjänstemän1 beroende på 
födelseregion 

Tabell 3a visar antal och fördelningen av arbetare respektive tjänstemän efter 

födelseregion för anställda män. Bland anställda män totalt sett var 53 procent 

arbetare och 47 procent tjänstemän. Män födda i Sverige och Norden var jämt 

fördelade medan män från Oceanien hade den högsta andelen tjänstemän med 

64 procent. Lägst andel tjänstemän hade män från Afrika med 21 procent. 

  

Tabell 3a. Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän för anställda män, 

2018 

 
1 Totalt antal för de med yrkesuppgift enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på  
   fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal. 

 

Tabell 3b visar antal och fördelningen av arbetare respektive tjänstemän efter 

födelseregion för anställda kvinnor. Den största skillnaden mellan män och 

kvinnors fördelning mellan arbetare respektive tjänstemän var att kvinnor gene-

rellt hade en högre andel tjänstemän än män. Bland kvinnor var andelen tjänste-

män 56 procent medan den för män var 47 procent. 

 

Bland anställda kvinnor var skillnaden i andel arbetare respektive tjänstemän 

också större beroende på födelseland än det var bland männen. Kvinnor från 

Oceanien hade, liksom bland männen, den högsta andelen tjänstemän med 

72 procent.. Bland svenskfödda kvinnor var 60 procent tjänstemän. Lägst andel 

tjänstemän hade kvinnor från Afrika med 19 procent. 

 

                                                      

1 Till arbetare räknas yrkesområde 5, 6, 7, 8, 9 förutom yrkena 5111, 5113 och 5242 som ses som tjänstemän. 

Till tjänstemän räknas yrkesområde 0, 1, 2, 3, 4 förutom yrkena 3451, 4211, 4321, 4322, 4323 och 4420 som 

ses som arbetare. 
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Tabell 3b. Fördelningen mellan arbetare och tjänstemän för anställda 

kvinnor, 2018 

 
1 Totalt antal för de med yrkesuppgift enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på  

   fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal. 

 

Nästan lika många inrikes som utrikes födda taxiförare 

Tabell 4a visar de 15 yrken med störst andel anställda utrikes födda. Totalt 

fanns ca 792 900 anställda utrikes födda i åldern 16-64 år med yrkesuppgift vil-

ket motsvarar 18 procent av alla anställda. 

Det yrket med störst andel utrikes födda var Pizzabagare med 79 procent utri-

kes födda. Det speglar dock inte den genomsnittliga siffran för utrikes födda på 

arbetsmarknaden som var 18 procent, så i det avseendet är utrikes födda överre-

presenterade i yrket. 

 

Tabell 4a. De 15 yrken med störst andel anställda utrikes födda, 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå.  

  Totalt antal för de med yrkesuppgift. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal. 
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De yrken med minst andel utrikes födda var Officerare och Specialistofficerare  

där två procent var utrikesfödda. Bland de 15 yrken med minst andel utrikes 

födda finns yrken som brukar benämnas som ”blåljusyrken”. I listan finns 

Brandmän och Polis som har tre respektive fyra procent utrikes födda, vilket är 

lägre än den genomsnittliga siffran för utrikes födda på arbetsmarknaden som 

var 18 procent, så i det avseendet är utrikes födda underrepresenterade i dessa 

yrken. 

Tabell 4b. De 15 yrken med minst andel anställda utrikes födda, 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. 

  Totalt antal för de med yrkesuppgift. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal. 

 

Yrkesfördelningen för utrikes födda kvinnor och män 

Tabell 4c till 4f visar de 5 yrken med störst respektive minst andel utrikes födda 

män och kvinnor. 

Det yrke med störst andel utrikes födda kvinnor var Övrig hemservicepersonal 

medan yrket med minst andel utrikes födda kvinnor var Poliser där tre procent 

av kvinnorna var utrikes födda. 

 

Tabell 4c. De 5 yrken med störst andel anställda utrikes födda kvinnor, 

2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. 
  Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.  
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Tabell 4d. De 5 yrken med minst andel anställda utrikes födda kvinnor, 

2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. 
  Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal. Avser yrken med minst 10 anställda utrikes födda kvinnor. 

 

Det yrket med störst andel utrikes födda män var Pizzabagare där 89 procent av 

männen var utrikes födda. Medan yrket med minst andel utrikes födda män var 

Officerare där två procent av männen var utrikesfödda. 

  

Tabell 4e. De 5 yrken med störst andel anställda utrikes födda män, 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. 

  Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.  

 

Tabell 4f. De 5 yrken med minst andel anställda utrikes födda män, 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. 

  Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal. Avser yrken med minst 10 anställda utrikes födda män. 
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Chefsyrken 

Könsfördelning bland chefer 

Totalt sett var 59 procent män och 41 procent kvinnor anställda som chef. 

Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan 

männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.  

Bland anställda 16-64 år som hade en chefsfunktion var det jämn könsfördel-

ning2 bl.a. för Övriga chefer inom samhällsservice.  

Störst andel kvinnliga chefer fanns inom sjukvård och då i yrkesgruppen  

Chefer inom förskoleverksamhet med 93 procent kvinnor. Driftchefer inom 

bygg, anläggning och gruva var den chefsfunktion med störst andel män, 

med 92 procent.  
 

Tabell 5. Anställda chefer efter verksamhetsområden, 2018 

 
1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på tresiffernivå. 

  Alla yrkesgrupper exkl. Politiker och högre ämbetsmän (SSYK 2012 koden 111) samt  

  Verkställande direktörer m.fl. (SSYK 2012 koden 112). 

  Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 

                                                      

2 Med jämn könsfördelning avses att andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 procent. Om nå-

gon av könen utgör mer än 60 procent betraktas gruppen som kvinno- eller mansdominerad. 
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Diagram 2 visar andelen kvinnor och män 16-64 år som var anställda i de olika 

sektorerna samt de som var anställda i chefsyrken1 2018. I kommuner och 

landsting var chefsarbetet kvinnodominerat, medan chefsarbetet i näringslivet 

var mansdominerat. Jämn könsfördelning bland cheferna var det inom statlig 

sektor där fördelningen var 44 procent kvinnor och 56 procent män. Samtidigt 

var 78 procent av de anställda i kommuner kvinnor och 22 procent män. I lands-

tinget var 79 procent av de anställda kvinnor och 21 procent män. I den statliga 

sektorn var 53 procent av de anställda kvinnor och 47 procent män. I näringsli-

vet var 39 procent av de anställda kvinnor och 61 procent män. 

Diagram 2. Könsfördelningen bland de anställda jämfört med könsfördel-
ningen bland chefer efter sektor, 2018 

 

  

                                                      

1 Alla chefsgrupper ingår i jämförelsen, det vill säga även högre ämbetsmän och politiker (t.ex. ambassadörer, 

kommunchefer, riksdagsledamöter och statssekreterare), samt chefstjänstemän i intresseorganisationer (t.ex. 

förbundsordföranden och generalsekreterare). Yrkesområde 1. 
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Tabeller 

1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and average 
age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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Forts. 1. Anställda 16-64 år efter yrke, kön och medelålder, 2018 

Cont. 1. Employed persons aged 16-64 years by occupation, sex and 
average age, 2018 

 
 
1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå.  

Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. 
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2. Anställda 16-64 år inom varje läns vanligaste yrken fördelade på 
kön, 2018 

2. Employed persons aged 16-64 years in each county´s largest occupa-
tions, by sex, 2018 

 

1) Län avser dagbefolkning. 

2) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå. 
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Forts. 2. Anställda 16-64 år inom varje läns vanligaste yrken förde-
lade på kön, 2018 

Cont. 2. Employed persons aged 16-64 years in each county´s largest 
occupations, by sex, 2018 

 

1) Län avser dagbefolkning. 

2) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå. 
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Forts. 2. Anställda 16-64 år inom varje läns vanligaste yrken förde-
lade på kön, 2018 

Cont. 2. Employed persons aged 16-64 years in each county´s largest 
occupations, by sex, 2018 

 

1) Län avser dagbefolkning. 

2) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå. 
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Forts. 2. Anställda 16-64 år inom varje läns vanligaste yrken förde-
lade på kön, 2018 

Cont. 2. Employed persons aged 16-64 years in each county´s largest 
occupations, by sex, 2018 

 

1) Län avser dagbefolkning. 

2) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå. 

 



SCB 25 AM 33 SM 2001 

 
 

 

 
 

Kort om statistiken 

Statistikens ändamål och innehåll 

SCB:s yrkesregister syftar i första hand till att ge årlig information om den arbe-

tande befolkningens fördelning efter yrkesgrupper och att belysa yrkesutveckl-

ingen inom olika branscher och samhällssektorer. Av särskilt intresse är jäm-

ställdhetsaspekter. Statistiken, som är totalräknad, kan även brytas ner till låg 

regional nivå.  

Officiell statistik publiceras för anställda i åldern 16-64 år från och med år 2001 

och för egna företagare 16-74 år från och med år 2011. År 2010 redovisas egna 

företagare 16-84 år. 

Yrkesregistret är ett register på individnivå som omfattar samtliga personer 

folkbokförda i Sverige fyllda 16 år den 31/12 referensåret. Yrkesklassifikat-

ionen SSYK 96 ersätter den insamling av yrkesuppgifter från individer som tidi-

gare skett i samband med folk- och bostadsräkningar (FoB). Den senaste ge-

nomfördes hösten 1990. SSYK 96 bygger på den internationella yrkesindel-

ningen ISCO-88 och EU-varianten ISCO-88(COM) och är publicerad i serien 

Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1998:3. (Se även www.scb.se/ssyk). 

Första årgången av yrkesregistret avser förhållandena under 2001 och publicera-

des i oktober 2003. Under uppbyggnadsskedet avseende åren 2001-2004 var re-

gistret mindre detaljerat och redovisades på tresiffernivå i 113 klasser. Åren 

2005 till 2007 publicerades uppgifterna på fyrsiffernivå (355 klasser), förutom 

civilingenjörer och ingenjörer som fortfarande redovisades på tresiffernivå då 

uppgifterna inte bedömdes hålla tillräcklig kvalitet för att redovisas på fyrsiffer-

nivå. Från och med registeråret 2008 redovisades även civilingenjörer och in-

genjörer på fyrsiffernivå. Sista året för publicering av yrkesuppgifter enligt 

SSYK 96 var 2015 och avsåg årgång 2013.  

Från och med årgång 2014 redovisas statistiken för anställda 16-64 år samt egna 

företagare 16-74 år, enligt SSYK 2012, som är en uppdatering av den tidigare 

yrkesklassifikation SSYK 96. Yrkesklassifikationen SSYK 2012 ersätter tidi-

gare insamling utifrån SSYK 96. Till grund för SSYK 2012 ligger den internat-

ionella yrkesindelningen ISCO-08. Den uppdaterade yrkesklassifikationen är 

mer detaljerad och bättre anpassad till dagens yrkesstruktur och redovisas i 429 

klasser på fyrsiffernivå. Övergången till SSYK 2012 innebär ett tidsseriebrott. 

SSYK 2012 är publicerad i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 2012:1. 

(Se även www.scb.se/ssyk). 

Registret innehåller bakgrundsinformation avseende individer och företag. Där 

ingår bl.a. kön, ålder, födelseland, utbildning, förvärvsinkomst samt sektor och 

bransch för det företag som personen ansetts ha arbetat på i november referenså-

ret.  
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Definitioner och förklaringar 

Anställda: Är en delmängd av förvärvsarbetande, se sysselsättningsschemat ne-

dan.  

 

Födelseregion: Anger i vilken del av världen en person är född. Uppgiften 

hämtas från folkbokföringen. 

Förvärvsarbetande: Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakli-

gen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassifice-

ras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett 

skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska perso-

nen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även 

de som var tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, 

ingår. För en utförligare beskrivning av metoden se den registerbaserade arbets-

marknadsstatistiken (RAMS).  

Förvärvsarbetande dagbefolkning: Avser den förvärvsarbetande befolk-

ningen redovisad efter den region i vilken arbetsstället är beläget. Används för 

att beskriva näringslivets struktur i en region. 

SSYK: För att klassificera ett yrke används klassifikationen Standard för 

Svensk Yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012). Standarden bygger på en inter-

nationell yrkesindelning; ISCO-08. 

Mer information om SSYK finns på SCB:s webbplats: www.scb.se/ssyk 

Ålder: Den ålder som redovisas är personens uppnådda ålder vid årets slut. 

Information om statistikens framställning 

En grundläggande tanke bakom registret är att så långt som möjligt nyttja be-

fintliga uppgifter samt att göra kompletterande insamlingar. Registret bygger på 

yrkesuppgifter från ett 20-tal andra primärkällor. I första hand hämtas uppgifter 

för anställda från den officiella lönestrukturstatistik som SCB samlar in på upp-

drag av Medlingsinstitutet. Yrkesuppgifter för anställda utanför den officiella 

lönestatistiken hämtas in med hjälp av en särskild postenkät till berörda arbets-

givare. Det rör sig totalt om ca 150 000 företag inom den privata sektorn, varav 

de flesta har 2–19 anställda. Knappt 50 000 företag undersöks per år, varav en 

mindre del, 17 000 företag, på våren och en större del, 30 000 företag, på hös-

ten. De berörda arbetsgivarna undersöks enligt ett rullande schema och uppdate-

ras och kompletteras vart femte år. 

  

         Anställda   
    

Sysselsättningsbegrepp     
Befolkningen   

I arbetskraften   

Företagare    
 

 
 

Förvärvsarbetande   
   

Sysselsatta   
          

Arbetslösa   
     

Medhjälpande   
f amiljemedlemmar      

Ej i arbetskraften   

    

 

 

    
       

 

    
         

 
    

http://www.scb.se/ssyk
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Huvuddelen av yrkesuppgifterna samlas in från företag och organisationer, vilka 

har uppgiftsskyldighet enligt statistiklagen (SFS 2001:99) och tillhörande före-

skrifter. 

Ytterligare information och dokumentation om Yrkesregistret finns på SCB:s 

webbplats, www.scb.se/yrke 

Bakgrundsfakta ”Yrkesregistret med yrkesstatistik. En beskrivning av innehåll 

och kvalitet”, 2011:5 är publicerat 2011. 

Information om statistikens kvalitet 

Yrkesstatistiken bygger i första hand på redan insamlade uppgifter i olika stati-

stiska register. Kvaliteten i yrkesregistret är därför i hög grad beroende av kvali-

teten i de olika källorna. För mer detaljerade uppgifter om kvaliteten i varje 

källa hänvisas till respektive dokumentation av statistiken.  

Varje delsektor inom den offentliga sektorn har sina egna befattningsnomenkla-

turer. För att kunna redovisa jämförbar statistik måste de olika yrkesuppgifterna 

översättas till SSYK med hjälp av särskilda översättningsnycklar. Från år 2008 

härleds SSYK från en ny yrkesklassificering i kommuner och landsting, vilket 

har lett till vissa nivåförändringar i SSYK. Det gör att jämförelser över tid skall 

göras med försiktighet. 

Inom den privata sektorn är bilden splittrad. Vissa arbetsgivarorganisationer, 

företag och avtalsområden tillämpar egna befattningsnomenklaturer, vilka måste 

översättas till fyrsiffernivå med hjälp av olika översättningsnycklar. Andra an-

vänder SSYK.   

Företag med en anställd och egenföretagare undersöks för närvarande i mycket 

begränsad omfattning, varför yrkesuppgifter för personer som arbetar i dessa fö-

retag ofta saknas i registret. Vidare saknas i stor utsträckning yrkesuppgifter för 

sysselsatta personer som är under 18 år eller över 67 år,  projektanställda, be-

tingsanställda, anställda med lönebidrag eller förtroendevalda. Dessa kategorier 

ingår inte i lönestrukturstatistikens population. 

För anställda i åldern 16–64 år avser de flesta yrkesuppgifter, 74 procent, för-

hållandena under referensåret eller året efter, 4 procent av uppgifterna är impu-

terade via en modell som utgår från vilken yrkeskod (enligt SSYK 96) individen 

hade i registret sedan tidigare. Den tidigare koden som använts får vara maxi-

malt fem år gammal. Bortfallet för anställda mellan 16-64 år uppgår till 4,4 pro-

cent på 4-siffernivå. 

Statistiken för egna företagare redovisas i de Statistiska databaserna från och 

med år 2010. Egna företagare avser endast de företagare som enligt den regis-

terbaserade arbetsmarknadsstatistiken RAMS är förvärvsarbetande och har yr-

kesställning 4, vilka är enskilda näringsidkare, handelsbolagsägare och kom-

manditbolagsägare.  

Det är relativt stor undertäckning av yrkeskoder för egna företagare. För att 

täcka upp för denna undertäckning har en yrkeskod satts för egna företagare 

med hjälp av bakgrundsinformation. Där det inte har gått att sätta en yrkeskod 

via bakgrundsinformationen är yrkesuppgiften den senast kända yrkesuppgiften. 

Därför finns det individer som har en yrkeskod som inte överensstämmer med 

det yrket som man utövar på sitt företag. Yrkesuppgiften kan t.ex. komma från 

en tidigare anställning. Undertäckningen av yrkeskoder beror till stor del på om 

det funnits bakgrundsinformation om de företag som individerna har, därför är 

det störst undertäckning av yrkeskoder för individer på företag som saknar 

bransch enligt (SNI2007). 

http://www.scb.se/yrke
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Annan statistik  

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) ger årlig information om 

sysselsättning, pendling m.m. Yrkesstatistiken från yrkesregistret knyter an till 

RAMS. För ytterligare information se www.scb.se/RAMS 

Löner, löneutveckling, lönespridning och lönestruktur fördelat efter bl.a. yrke 

(SSYK) redovisas inom den officiella lönestrukturstatistiken, som också utgör 

en stor källa till yrkesregistret. 

Arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter sysselsättningen månadsvis och 

redovisar yrkesstatistik på grövre nivå. AKU är en urvalsbaserad individunder-

sökning och omfattar c:a 29 500 personer varje månad.  

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild dokumentat-

ion på SCB:s webbplats, www.scb.se/AKU. 

 

http://www.scb.se/RAMS
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In English 

Summary 

Occupational statistics based on administrative sources allow data to be pre-

sented in great detail. Flows in the labour market can also be reported. The sta-

tistics are produced annually and are presented approximately 16 months after 

the measured period (November) each year. In Sweden occupation is classified 

by The Swedish Standard Classification of Occupations 2012 (SSYK 2012), 

which is a national adaptation of the International Standard Classification of 

Classification (ISCO-08). The first time SSYK 2012 is presented is for register 

year 2014. Previous presentation has been according to The Swedish Standard 

Classification of Occupations 1996 (SSYK96). 

Assistant nurses, home care and homes for the elderly constitute the largest oc-

cupational group on the Swedish labour market. This occupational group is also 

the most common occupational group for women and the second largest is Shop 

salespersons in non-food stores followed by Primary school teachers. Commer-

cial sales representatives are the fourth occupational group in rank. The most 

common occupational group for men is Warehouse and terminal Staff and the 

second largest is Commercial sales representatives. 
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