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Befolkningens utbildning

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Nej

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

0.6

SCB
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Mattias Fritz
010 – 479 62 67
fornamn.efternamn@scb.se

SCB
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Mattias Fritz
010 – 479 62 67
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

0.7

Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda uppgifter
i den offentliggjorda statistiken, görs en så kallad röjandekontroll.
Röjandekontrollen innebär att åtgärder görs för att säkerställa att enskilda
personers eller företags uppgifter inte kan utläsas ur statistiken.
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom
särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Statistikens uppgifter skyddas av sekretess. Personnummer och andra
personuppgifter finns i statistikregistret. Sekretessen gäller i 70 år.
Vid begäran från privatperson enligt Personuppgiftslagen lämnas
registerutdrag, vilket innehåller uppgifter om den egna personen.

0.8

Gallringsföreskrifter

Registret sparas i SCB:s arkiv tills beslut om eventuellt bevarande har
fattats.

0.9

EU-reglering

EU-reglering saknas. Undersökningen genomfördes under s.k.
”Gentlemen’s agreement”.
För att få jämförbarhet mellan de olika ländernas undersökningar har
Eurostat i samarbete med EU-länderna tagit fram en manual med
rekommendationer för undersökningens genomförande. Dessa
rekommendationer har följts så långt som möjligt.

0.10

Syfte och historik

Syftet med undersökningen Vuxnas deltagande i utbildning är att mäta
den vuxna befolkningens, 25-64 år, totala deltagande i lärandeaktiviteter
under ett år. En lärandeaktivitet omfattar deltagande i formell och ickeformell utbildning eller informellt lärande. Formellt lärande omfattas av
utbildningar inom det reguljära utbildningsväsendet, icke-formellt lärande
är kurser, studiecirklar, privatlektioner på eller utanför jobbet samt
upplärning i arbete. Informellt lärande är lärandeaktiviteter utan formell
ledare, exempelvis läsa facktidsskrifter eller en instruktionsbok. Det är
främst formell och icke-formell utbildning som undersökningen avser och
det ställs därför djupare frågor om samtliga formella och icke-formella
utbildningar, dock högst tre, per undersökningsperson. För informella
utbildningsaktiviteter ställs inga djupare frågor, men ämnesområdet för
högst tre informella utbildningsaktiviteter samlas in.
Undersökningen genomfördes i sin nuvarande form för första gången i
Sverige under hösten 2005 och våren 2006. Undersökningen är en ny och
viktig källa för att beskriva den vuxna befolkningens deltagande i
livslångt lärande. Under 2002 genomfördes en liknande undersökning som
gick under namnet Vuxnas lärande.

0.11

Statistikanvändning

Användarna av undersökningen är bland annat Eurostat,
Utbildningsdepartementet, Universitetskanslersämbetet (f.d.
Högskoleverket) och Skolverket. Statistiken beskriver främst hur många
som deltar i formell eller icke-formell utbildning, vilka som deltar samt
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om det är arbetsrelaterad utbildning eller inte. Statistiken kan exempelvis
användas för arbetsmarknads-/utbildningspolitiska avsikter.

0.12

Uppläggning och genomförande

Undersökningen om vuxnas deltagande i utbildning är en
urvalsundersökning och genomförs som en intervjuundersökning av 5 000
urvalspersoner. Intervjuer genomfördes under perioden oktober 2005 –
mars 2006. Två tredjedelar av intervjuerna genomfördes som
besöksintervjuer och en tredjedel som telefonintervjuer.
Variabler från Registret över totalbefolkningen (RTB) användes för att
skapa en urvalsram och för att hämta aktuella adressuppgifter.
Registervariabler om exempelvis högsta utbildningsnivå, kön och
födelseår kopplas till intervjusvaren.

0.13

Internationell rapportering

Avidentifierade mikrodata från den svenska undersökningen levererades
till Eurostat i januari 2007.
Undersökningen genomfördes i samtliga EU-25 länder och jämförbara
resultat från länderna publicerades av Eurostat under 2008. Det engelska
namnet på undersökningen är ”Adult Education Survey” (AES).

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Undersökningen planeras att genomföras vart femte år. Frågeområden
som är svåra att mäta eller som täcks av andra undersökningar kan komma
att ändras eller tas bort. Planen är att kunna behålla jämförbarhet över tid
för undersökningens centrala indikatorer.
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Översikt

I undersökningen studeras individers utbildningsbakgrund, sysselsättning,
språk- och datorkunskaper samt deras genomförda lärandeaktiviteter
under de senaste 12 månaderna. Målpopulationen omfattar alla
folkbokförda personer i Sverige i ålder 25-64 år.
De viktigaste observationsvariablerna är personernas deltagande i formell
utbildning och icke formell utbildning. För dessa variabler observeras
också utbildningarnas volym, typ, utbildningsform och ämnesområde.

1.1

Observationsstorheter

Observerad population
Namn
Referenstid

Observerad variabel
Namn

Folkbokförda
personer i Sverige i
åldern 25-64 år

Deltagit i utbildning, Från
formell, icke-formell, mättillfället
informell utbildning och 12 månader
bakåt

Lärandeaktiviteter
för folkbokförda
personer i Sverige i
åldern 25-64 år

UF0538_DO_2005-2006_MF_161114.docx
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Referenstid

Språkkunskaper

Vid mättillfället

Datoranvändning

Fram till
mättillfället
Vid mättillfället
Vid mättillfället

Sysselsättning
Högsta avklarade
utbildning
Från
Volym av
mättillfället och lärandeaktiviteter
12 månader
(antal aktiviteter och
bakåt
antal
utbildningstimmar)
Typ av
lärandeaktivitet
(arbetsrelaterad/eget
intresse)
Utbildningsform
(kurs/seminarium/
privatlektion/
handledning)
Ämnesområde

Från
mättillfället och
12 månader
bakåt
Från
mättillfället och
12 månader
bakåt
Från
mättillfället och
12 månader
bakåt
Från
mättillfället och
12 månader
bakåt
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Statistiska målstorheter

Objektgrupp
Population

Variabel

Mått

Indelning i
redovisningsgrupper

Folkbokförda
personer i
Sverige i
åldern 25-64 år

Kön
Ålder
Hushållstyp
Utbildnings-nivå
Födelseland
Sysselsättning
Region

Deltagit i
Andel
utbildning, formell,
icke-formell,
informell
utbildning

Lärandeaktiviteter för
folkbokförda
personer i
Sverige i
åldern 25-64 år

Kön
Ålder
Utbildningsnivå
Födelseland
Sysselsättning
Inriktning
Anordnare
Näringsgren
Utbildningsform

Datoranvändning
Andel
Volym av lärandeaktiviteter (antal
aktiviteter och antal
utbildningstimmar)
Typ av lärandeaktivitet (arbetsrelaterad/eget intresse)
Utbildningstyp
(kurs/sem-inarium/
privatlektion/
handledning)
Ämnesområde

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Statistiken redovisas som tabeller och diagram på Eurostats webbplats.
Tabellerna innehåller utvalda variabler som presenteras som andelar (i
procent) av populationen. SCB levererar avidentifierad mikrodata till
Eurostat efter varje undersökningsomgång. Mikrodataregister sparas tills
vidare på SCB medan bevarandebehovet utreds.

1.4

Dokumentation och metadata

Framtagningen av statistiken och statistikregistret beskrivs i detta
dokument, Statistikens framtagning (SCBDOK).
Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS).
Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus).
Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats,
www.scb.se/UF0538 under Dokumentation.
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Uppgiftsinsamling

Vid urvalsramens skapande kopplades nödvändiga bakgrundsvariabler till
ramens objekt. Registeruppgifter om högsta utbildningsnivå, kön och
födelseår användes som stratifieringsvariabler vid urvalsdragningen.
Registeruppgift om exempelvis arbetsställe, högsta utbildningsnivå, kön
och födelseår användes i intervjuformuläret och högsta utbildningsnivå,
kön och födelseår användes sedan vid statistikens framtagning för att
avgränsa redovisningsgrupper.

2.1

Ram och ramförfarande

För populationen folkbokförda personer i Sverige i åldern 25-64 år
skapades en urvalsram från Registret över totalbefolkningen (RTB). Inga
övriga kriterier avgränsar urvalsramen. Urvalsramens aktualitet avsåg 31
maj 2005 och innehöll 4 793 653 personer. RTB innehåller en viss
övertäckning som omfattar personer som avlidit mellan urvalsramens
skapande och intervjutillfället eller flyttat från Sverige men inte anmält
flyttningen till folkbokföringsmyndigheterna. Undertäckning uppstår om
en person invandrar till Sverige och personen enligt lagar och
förordningar borde folkbokföra sig men inte gör det. Mer om
täckningsbrister i RTB finns i befolkningsstatistikens dokumentation,
www.scb.se/BE0101.
Populationen lärandeaktiviteter avgränsas till lärandeaktiviteter under de
senaste 12 månaderna från intervjutillfället men identifierades först vid
intervjun. Ingen urvalsram har därför använts för lärandeaktiviteter.
Täckningsbristerna är stora dels då referenstiden på 12 månader är lång,
dels då det är svårt att definiera lärandeaktiviteter. Det kan vara svårt att
minnas en halvdagskurs ett år bakåt och det kan vara svårt att veta vad
som räknas som lärandeaktivitet. Undertäckningen är sannolikt mycket
större än övertäckningen vilket betyder att antalet lärandeaktiviteter
troligen underskattas i statistiken.

2.2

Urvalsförfarande

Urvalsramen avseende folkbokförda personer i Sverige i åldern 25-64 år
delades in i 18 urvalsstrata, och ett stratifierat obundet slumpmässigt urval
drogs. Stratifieringen gjordes i syfte att ge tillräcklig precision i
skattningarna av de viktigaste målstorheterna.
Urvalsstorleken för respektive stratum har bestämts på ett sådant sätt att
precisionen förväntas vara densamma för alla stratum. Planeringsvärden
har satts utifrån erfarenheter från tidigare undersökningar av liknande
slag.
~
ph (1 − ~
ph )
(2.1)
mh =
~
V ( pˆ ) + p (1 − ~
p )/ N
h

h

h

h

där
mh =antal svar som krävs för att uppnå precisionskrav, stratum h
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~
ph = planeringsvärde för andel personer som deltar i icke-formell
utbildning, stratum h
V ( pˆ h ) =önskad precision, stratum h
N h = antal personer i urvalsramen, stratum h
Därefter beräknas planerad stickprovsstorlek per stratum
n = m / a~
h

h

h

(2.2)

där
a~ =planeringsvärde för svarsandel, stratum h
h

Stratifiering, indelning
Totalt

Populationsstorlek Urvalsstorlek
4 793 653

5 000

Man, 25 – 34 år, förgymnasial utb.

101 873

348

Man, 25 – 34 år, gymnasial utb.

315 915

246

Man, 25 – 34 år, eftergymnasial utb.

166 623

229

Kvinna, 25 – 34 år, förgymnasial utb.

83 622

325

Kvinna, 25 – 34 år, gymnasial utb.

264 639

243

Kvinna, 25 – 34 år, eftergymnasial utb.

216 626

226

Man, 35 – 49 år, förgymnasial utb.

188 057

325

Man, 35 – 49 år, gymnasial utb.

550 304

263

Man, 35 – 49 år, eftergymnasial utb.

208 160

249

Kvinna, 35 – 49 år, förgymnasial utb.

170 030

325

Kvinna, 35 – 49 år, gymnasial utb.

448 828

249

Kvinna, 35 – 49 år, eftergymnasial utb.

292 606

228

Man, 50 – 64 år, förgymnasial utb.

286 680

337

Man, 50 – 64 år, gymnasial utb.

416 764

291

Man, 50 – 64 år, eftergymnasial utb.

195 700

263

Kvinna, 50 – 64 år, förgymnasial utb.

314 439

331

Kvinna, 50 – 64 år, gymnasial utb.

319 619

282

Kvinna, 50 – 64 år, eftergymnasial utb.

253 168

240
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Urval av icke-formella lärandeaktiviteter: Om undersökningspersonen
rapporterade fler än tre icke-formella lärandeaktiviteter, drogs ett obundet
slumpmässigt urval om tre lärandeaktiviteter, för insamling av variabler
avseende lärandeaktiviteter. I dessa fall kan urvalsdesignen ses som ett
tvåstegs klusterurval. Urvalsenhet i första steget (kluster) är individ och
urvalsenhet i andra steget är lärandeaktiviteter. Detta urval skedde dock
under själva intervjun och kunde inte styras genom allokering vid
urvalsdragningen.

2.3

Mätinstrument

I juni 2004 bildades en arbetsgrupp för att konstruera frågeformuläret till
den internationella undersökningen. I arbetsgruppen ingick representanter
från Eurostat och tiotalet EU-länder (däribland Sverige).
Innehållet i undersökningen fastslogs i juni 2005 och det svenska
frågeformuläret genomgick ett mättekniskt test i augusti 2005.
Frågeformuläret
Den svenska versionen av frågeformuläret testades av SCB:s mättekniska
laboratorium. Testpersonerna ansåg att frågorna i formuläret inte var
känsliga eller svåra att besvara. Däremot ansåg man att frågeformuläret
var väldigt långt vilket ledde till att vissa frågor togs bort.
I september 2005 konstruerades det slutgiltiga frågeformuläret som var en
omarbetad version av den som hade använts i det mättekniska testet.
Frågeformuläret innehöll 78 frågor. De viktigaste frågorna är knutna till
deltagande i utbildning. Utbildning indelas i formell, icke-formell och
informell utbildning (se Variabler för definition av dessa begrepp). Se
frågeformuläret i bilaga 2.
Frågor avseende formell utbildning
Har du studerat inom någon av de här utbildningarna under de senaste 12
månaderna?
•
•
•
•
•
•
•
•

UF0538_DO_2005-2006_MF_161114.docx

Vuxenutbildning, kunskapslyftet.
Svenskundervisning för invandrare (SFI)
Folkhögskola, yrkesutbildning eller utbildning som ger behörighet
till fortsatta studier
Arbetsmarknadsutbildning via arbetsförmedlingen,
yrkesutbildning eller utbildning som ger behörighet till fortsatta
studier.
Grundutbildning eller forskarutbildning vid universitet eller
högskola, inkl. fristående kurser
Utländsk utbildning, yrkesutbildning eller utbildning som ger
behörighet till fortsatta studier.
Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
Annan utbildning, yrkesutbildning eller utbildning som ger
behörighet till fortsatta studier.
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Frågor avseende icke-formell utbildning
Har du deltagit i kurser eller studiecirklar inom arbetet eller på fritiden
under de senaste 12 månaderna?
Har du tagit privatlektioner under de senaste 12 månaderna?
Har du deltagit i seminarier, föreläsningar, workshop eller liknande inom
arbetet eller på fritiden under de senaste 12 månaderna?
Har du fått utbildning, undervisning eller praktik direkt på arbetsplatsen
eller i arbetssituationen med hjälp av handledare eller annan instruktör
under de senaste 12 månaderna?
Frågor avseende informell utbildning
Har du försökt att lära dig något på egen hand inom arbetet eller på
fritiden under de senaste 12 månaderna genom att använda någon av
följande metoder?
•
•
•
•
•
•

Medvetet försökt att lära dig något med hjälp av anhörig, vän eller
arbetskamrat.
Genom att läsa böcker, facklitteratur, facktidskrifter eller
manualer.
Genom att använda datorer eller Internet.
Medvetet försökt att lära dig något på egen hand genom TV, radio,
video eller DVD.
Genom att besöka guidade visningar på museum, utställningar,
historiska platser eller företag.
Medvetet försökt att lära dig något på egen hand genom besök på
bibliotek eller lärcentra.

Introduktionsbrev
Innan intervjuarbetet startade skickades ett introduktionsbrev ut till de
utvalda personerna. Brevet informerade om undersökningens syfte samt
att en intervjuare skulle ringa för att boka en intervju. Se
introduktionsbrevet i bilaga 1.

2.4

Insamlingsförfarande

Datainsamlingen skedde med hjälp av intervjuer (besök och telefon).
Andelen besöksintervjuer av alla genomförda intervjuer var 63 procent.
Ingen studie för att bedöma effekter av att olika insamlingsmetoder
användes har gjorts. Intervjuarna fick utbildning i form av en genomgång
av frågeformuläret.
Datainsamlingen koncentrerades till frågor om individens olika
utbildningar de senaste 12 månaderna, men även frågor om
datoranvändning, språkkunskaper samt yrke och sysselsättning förekom.
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Undersökningspersonerna kontaktades först via brev. Brevet innehöll
information om:
•
•
•
•
•

Undersökningens syfte
Hur intervjuerna ska genomföras
Hur statistiken kommer att användas
Hur undersökningspersonen kan förbereda sig för intervjun
Sekretessregler

Brevet innehöll också en gåva i form av en miniräknare. Några dagar efter
att undersökningspersonen fått brevet så kontaktades denne av
intervjuaren för att bestämma tid och plats för intervju. Antalet
kontaktförsök via telefon varierade men minst åtta kontaktförsök gjordes.
Intervjuer genomfördes under tidsperioden oktober 2005 – februari 2006.
I de fall där undersökningspersonen inte ville genomföra en
besöksintervju, och alternativet var objektsbortfall, genomfördes
telefonintervjuer.
En telefonuppföljning av de individer som man inte fått kontakt med fram
till och med februari 2006, gjordes under mars 2006.

2.5

Databeredning

Dataregistrering skedde vid den datorstödda intervjun. De datorstödda
intervjuerna kontrollerade så att endast valida variabelvärden
registrerades.
Följande variabler kodades i undersökningen:
•
•
•

Näringsgren på arbetsstället där undersökningspersonen var
anställd (kodades till Svensk Näringsgrensindelning (SNI)).
Undersökningspersonens yrke (kodades till Standard för svensk
yrkesklassificering (SSYK)).
Utbildningsinriktning för de lärandeaktiviteter som
undersökningspersonen deltagit i (kodades efter svensk
utbildningsnomenklatur (SUN).

Yrke kodades huvudsakligen under intervjun. Intervjuarna använde en
lista med de vanligaste yrkena. Fall som inte kunde kodas under intervjun
kodades efteråt av personal vid SCB.
Näringsgren och Utbildningsinriktning kodades efter intervjuerna av
personal vid SCB.
Näringsgren: Undersökningspersonen fick ge en detaljerad beskrivning av
den huvudsakliga verksamheten på arbetsplatsen, samt vad som
produceras/säljs på arbetsplatsen.
Utbildningsinriktning: Undersökningspersonen fick för varje utvald
lärandeaktivitet ange det huvudsakliga innehållet och/eller huvudämnet i
utbildningen.
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Intervjuarna blev instruerade att det var viktigt att erhålla så detaljerad
information som möjligt från undersökningspersonen. För att minimera
felkodning, gjordes kodningen av personal som är erfaren i att koda dessa
variabler. Kodningen gjordes med hjälp av datorstöd.
Kodningsexperiment
Ett kodningsexperiment har genomförts, där ett urval av
utbildningsinriktningar kodades två gånger. Slutsatsen av
kodningsexperimentet var att kvalitén är god på högre kodningsnivåer
men sämre på lägre nivåer. Cirka 85 procent av utbildningarna kodades
med samma inriktning på ensiffernivå vid första och andra
kodningstillfället. Motsvarande andelar på två- och tresiffernivå var 82
respektive 70 procent.
Några resultat från undersökningen redovisade efter utbildningsinriktning
på lägre nivå än ensiffernivå publiceras inte av SCB.
Granskning och rättning
Efter att data registrerats vid intervjun gjordes ytterligare kontroller av
registrerade data. Logiska kontroller gjordes så att svar på olika frågor inte
var orimliga i förhållande till varandra. Eftersom antalet upprättningar i
denna undersökning har varit litet bedöms effekterna på de slutliga
skattningarna som relativt små.

UF0538_DO_2005-2006_MF_161114.docx

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

3

13 (46)

Statistisk bearbetning och redovisning

Vikter har beräknats för att kunna redovisa statistiken för hela
populationen och inte endast för de svarande. En urvalsundersökning som
denna lider av urvalsfel och bortfallsskevhet. En kalibreringsestimator har
använts för att reducera urvalsfel och bortfallsskevhet. Då bortfallet på
objektsnivå omfattade 22,7 procent av urvalet finns en risk för att en
bortfallsskevheter ändå kan föreligga.

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Den estimator som används i undersökningen är en kalibreringsestimator. För
en allmän beskrivning av kalibreringsestimatorn, se ”Estimation in the
prescence of Nonresponse and Frame Imperfections” (2001).
Syftet med kalibreringsestimatorn är att reducera urvalsfel och
bortfallsskevheter med hjälp av extern information, så kallade hjälpvariabler.
De parametrar som skattas är totaler samt funktioner av totaler.
Definiera t (y ) = ∑U yi

(3.1)

där t (y ) är totalen av variabeln y i population U och yi är värdet på
undersökningsvariabel y för person i.
Kalibreringsestimatorn:
En total (3.1) skattas med: tˆ(y ) = ∑r d i vi yi

(3.2)

1

Där di är designvikten (genererad av urvalet), vi en vikt som kompenserar
för bortfall och r1 är mängden av svarande personer.
Designvikten, di , beräknas enligt: d i =

Nh
nh

där Nh är storleken på urvalsramen i stratum h och nh är urvalsstorleken
stratum h.
Bortfallsvikten, vi , beräknas från hjälpinformation, se (3.3).
Hjälpvariabler:
Populationen U delas upp i icke-överlappande grupper Up. Uppdelningen
görs utifrån hjälpvariabler hämtade från olika register. Hjälpvariablerna
som används är:
•
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Födelseland (3 grupper)
Sysselsättningsstatus (3 grupper)
Urbaniseringsgrad (3 grupper)

De hjälpvariabler som används i estimationen har valts utifrån kriterier om
hur de samvarierar med svarsbenägenhet och viktiga
undersökningsvariabler. I tablån nedan beskrivs hjälpvariablerna och de
kategorier som användes vid estimationen.
Hjälpvariabel
Kön

Kategorier
Man
Kvinna

Ålder

25-34
35-49
50-64
ISCED 1-2
ISCED 3
ISCED 4-6
Född i Sverige
Övriga Norden
Övriga Världen
Förvärvsarbetande med
kontrolluppgift
Förvärvsarbetande utan
kontrolluppgift
Ej förvärvsarbetande
Glest befolkat område
Medelbefolkat område
Tätbefolkat område

Utbildningsnivå

Födelseland

Sysselsättningsstatus

Urbaniseringsgrad

Hjälpvektorn för person i, är gruppidentifieraren x i = (γ1k,…ypk,…yPk)´
där γpk är 1 om person i tillhör grupp p, 0 annars.
Bortfallsvikten, vi, beräknas utifrån hjälpvektorn. Låt xi beteckna värdet på
en hjälpvariabel för person i. Bortfallsvikten, vi, beräknas då enligt
följande matrisoperation:

(

vi = 1 + (∑U x i − ∑r1 d i x i )′ ∑r1 d i x i x ′i

)

−1

xi

(3.3)

Estimation av totaler över icke-formella lärandeaktiviteter:
Definiera totalen: t (z ) = ∑U

1
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där U1 är populationen av person, U2 är populationen av lärandeaktiviteter
för person i, zk är värdet på undersökningsvariabel z för lärandeaktivitet k.
(3.4) skattas med:
tˆ(z ) = ∑r d i vi tˆiq

(3.5)

1

N
där tˆiq = i
ni

∑

r2

(3.6)

zk

med Ni lika med totalt antal icke-formella aktiviteter för individ i och ni
lika med antalet i urvalet utvalda icke-formella aktiviteter. r2 är mängden
av i urvalet utvalda icke-formella aktiviteter för individ i .
Skattning av en kvot mellan två totaler:

Definiera R =

t yd
tud

=

∑
∑

U

yi

u
U i

(3.7)

R är kvoten mellan totalen över undersökningsvariabel y och totalen över
undersökningsvariabel u.
Kvoten R skattas med:
tˆ
Rˆ = yd =
tˆud

∑
∑

r1

d i vi yi

d vu
r i i i

(3.8)

1

Vikternas egenskaper:
De kalibrerade vikterna har den egenskapen att de vid skattning av
populationstotalen, för var och en av de hjälpvariabler som används för att
fastställa de kalibrerade vikterna, resulterar i en skattning som överensstämmer exakt med den registertotal som används för att fastställa de
kalibrerade vikterna.
Kalibreringen (punktskattningar och konfidensintervall) och de tabeller
som presenteras i temarapporten har tagits fram enligt de formler som
presenterats ovan med hjälp av SAS och variansprogrammet ETOS.
Problem med över- och undertäckning kan förekomma om populationen
är svår att avgränsa eller om urvalsramen är inaktuell. I denna
undersökning användes en aktuell version av Registret över
totalbefolkningen (RTB) som urvalsram och den bedöms hålla hög
kvalitet. I modellen för viktberäkningen antas därför att över- och
undertäckning är försumbar.
Variansskattningar:
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Skattning av estimatorns varians görs med hjälp av ett SAS-makro
(ETOS) utvecklat av Statistiska Centralbyrån. SAS-makrot använder
följande formler för variansskattningar.
Variansskattningar för estimator (3.2):
Vˆ (tˆ(y )) = skattad urvalsvarians + skattad bortfallsvarians =

= VˆSAM + VˆNR

(3.9)

där
2
VˆSAM = ∑∑r (d i d j − d ij )( g i vi ei )( g j v j e j ) − ∑r d i (d i − 1)vi (vi − 1)( g i ei )

(3.10)
och
VˆNR = ∑r d i2 vi (vi − 1)ei2

(3.11)

där vi ges av (3.3),

(

g i = 1 + (∑U x i − ∑ s d i x i )′ ∑ s d i x i x ′i
ei = y i −x′i B̂ ,
B̂ =

−1

i i

−1

xi ,

(3.12)

(3.13)

(∑ d v x x′ ) ∑ d v x y
r

)

i

i

r

i i

i

i

(3.14)

Variansskattning för estimator (3.4):
Skattning av varians görs genom att ersätta yi med tˆiq (se 3.6) i formel
(3.13) och (3.14).
Mätfel
Inga skattningar av mätfel har gjorts, men undersökningens 12 månader
långa referensperiod misstänks ha gett upphov till mätfel. Det kan vara
svårt för uppgiftslämnaren att komma ihåg all sin utbildning, och särskilt
korta kurser, så långt tillbaka i tiden. För att minska mätfelet orsakat av
den långa referensperioden ombads undersökningspersonerna att
förbereda sig före intervjun. I informationsbrevet som skickades till
intervjupersonerna före intervjun, gavs instruktioner om att försöka dra sig
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till minnes vilka utbildningar, kurser och annat lärande som denne deltagit
i de senaste 12 månaderna.
Definitionen av de olika utbildningsformerna är inte självklar för
undersökningspersonen. Frågeformuläret designades för att fånga upp rätt
utbildningsform, för varje utbildningsform gavs exempel på vad som
kunde rapporteras. Intervjuarna fick också instruktioner om vilka
utbildningar som ska rapporteras som formell, icke formell respektive
informell utbildning genom en skriftlig handledning (se Bilaga 3). Det
finns ändå en risk att undersökningspersonen blandat ihop
utbildningsformerna.
Definitionen av informell utbildning är inte tydlig. Det är väldigt mycket
upp till intervjupersonen att bedöma vad som ska räknas som informell
utbildning. Det finns också risk för att lärande som inte är avsiktligt har
rapporterats.
Frågorna som handlar om kostnader kan misstänkas vara förknippade med
mätfel då det kan vara svårt att komma ihåg kostnader för de utbildningar
man deltagit i. Dessa frågor har också ett högt partiellt bortfall, vilket är
en indikation på mätproblem.
Risken för bearbetningsfel var störst i härledningsprocessen, där många
EU-variabler skapades utifrån en eller flera olika intervjufrågor. Vissa
omkodningar har också gjorts, exempelvis då intervjupersonen sagt att det
”inte fanns några utbildningskostnader” för en utbildning de deltagit i. Då
är det omkodat till ”betalades av någon annan” för att bedömningen är att
oftast finns kostnader som intervjupersonen kanske inte tänkt på. Detta
kan dock vara felaktiga omkodningar i vissa fall. Bedömningen är ändå att
bearbetningsfelen totalt sett är små eftersom ett omfattande kontrollarbete
skett av all databearbetning.
Svarsbortfall, vanligen förkortat till bortfall, uppstår när värden på en eller flera
observationsvariabler (ex. registervariabler eller enkätfrågor) i en undersökning
inte kan inhämtas.
• Saknas alla värden för en individ är det fråga om objektsbortfall.
• Saknas enbart vissa värden, handlar det om partiellt bortfall.
Objektsbortfall
Följande vägda bortfallsmått har använts vid beräkning av objektbortfallets
storlek:
Bortfallsandel = 1 −

∑

∑d
+∑ d
S

S

dk

B

k

k

+ u ∑O d k

, där d k är designvikten och

u är andelen med okänd status som tillhör målpopulationen. I denna
undersökning har andelen med okänd status som tillhör målpopulationen skattas
utifrån information från de svarande.
Summeringarna i detta bortfallsmått har gjorts över följande delmängder:
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S: Element tillhörande målpopulationen för vilka fullständiga eller partiella
svar erhållits.
B: Element tillhörande målpopulationen som utgör objektsbortfall.
O: Element vars målpopulationsstatus är okänd (i detta fall ej avhörda).

Redovisningsgrupp

Objektsbortfallets storlek (%)

Kön
Kvinnor

20,6

Män

24,6

Ålder
25-34

23,2

35-44

23,4

45-64

21,6

Totalt

22,7

Typ av bortfall

Antal

Ej avhörda

810

Vägrare

353

Förhindrad medverkan

114

Ej accepterade intervjuer
Totalt

13
1 290

Partiellt bortfall
Partiellt bortfall kan bero på att en fråga är svår att svara på, är känslig
eller att lämpligt svarsalternativ saknas. Högt partiellt bortfall finns i
denna undersökning i frågorna som avser kostnader för olika
lärandeaktiviteter. Detta beror huvudsakligen på att denna fråga är svår,
det är svårt att minnas kostnader. Det partiella bortfallet för olika
lärandeaktiviteter visas i tabellen nedan.
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Partiellt bortfall i frågan om kostnader för böcker och studiehjälpmedel.
Formell utbildning

Antal*

Svar*

Bortfall, %

Aktivitet 1

264

254

3,8

Aktivitet 2

41

40

2,4

Antal*

Svar*

Bortfall, %

Aktivitet 1

135

126

6,7

Aktivitet 2

54

39

27,8

Aktivitet 3

44

28

36,4

Icke-formell utbildning

* Antal avser det antal som skulle ha svarat på frågan och svar avser hur många som
svarat på frågan.

Det var framför allt frågorna om kostnader för böcker och
studiehjälpmedel avseende icke-formell utbildning som var svåra att svara
på. Detta rör sig oftast om korta lärandeaktiviteter och det var svårt att
komma ihåg vilka kostnader man haft.
Partiellt bortfall i frågan om kostnader för registrering, examen, tentamen
samt kurs- och provavgifter.
Formell utbildning

Antal

Svar

Bortfall, %

Aktivitet 1

125

118

5,6

Aktivitet 2

16

14

12,5

Antal

Svar

Bortfall, %

Aktivitet 1

296

281

5,1

Aktivitet 2

138

130

5,8

Aktivitet 3

109

104

4,6

Icke-formell utbildning

För övriga frågor är det partiella bortfallet lägre än fem procent.

3.2

Redovisningsförfaranden

Datamaterialet levereras i form av mikrodata till Eurostat i januari 2007.
På SCB:s hemsida publicerades ett temablad med de viktigaste resultaten
från undersökningen den 13 juli 2007.
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda uppgifter
i den offentliggjorda statistiken, görs en så kallad röjandekontroll.
Röjandekontrollen innebär att åtgärder görs för att säkerställa att enskilda
personers eller företags uppgifter inte kan utläsas ur statistiken.
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Vuxnas deltagande i
utbildning

Register
Registervariant
Registerversion

Vuxnas deltagande i
utbildning
2005/2006

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: www.metadata.scb.se . Klicka dig fram
med hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registerversion
som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Registerversionen har ännu inte arkiverats.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Definitionen av informellt lärande är vag och oklar. Det är svårt att
förmedla definitionen till både intervjuare och respondenter.
Det är svårt för de svarande att minnas kortare utbildningar under så lång
tid som 12 månader tillbaka.
Frågeformulär upplevs som väldigt långt av både intervjuare och
respondenter.
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