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0

Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Statistikområde

Statistikområde:

0.3

Utbildning och forskning

Befolkningens utbildning

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja.

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:
Telefax:
E-post:

0.5

Statistikproducent

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

0.6

Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Mattias Fritz
019 – 17 62 67
019 – 17 70 82
fornamn.efternamn@scb.se

Statistiska centralbyrån
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Mattias Fritz
019 – 17 62 67
019 – 17 70 82
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99)
eftersom den vänder sig till privatpersoner.
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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). 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.

0.8

Gallringsföreskrifter

Registret avidentifieras i enlighet med Lagen (2001:99) om den officiella statistiken 19§.
Bevarandebehovet är under utredning.

0.9

EU-reglering

EU-reglering saknas.

0.10

Syfte och historik

Syfte
Syftet med personalutbildningsstatistiken är att beskriva personalutbildningens omfattning och
innehåll samt fördelning bland olika undergrupper av de sysselsatta inom arbetskraften.
De viktigaste målstorheterna är:
• Deltagande i personalutbildning
• Omfattning av personalutbildning
De viktigaste redovisningsgrupperna är:
Kön, ålder, utbildningsbakgrund.
Historik
Datainsamlingar om personalutbildning har gjorts sedan 1986. Datainsamlingen sker med
tilläggsfrågor i SCB:s Arbetskraftsundersökning, AKU. Målpopulation är sysselsatta i arbetskraften
i åldern 16-64 år. Undersökningar avseende första halvåret under ett kalenderår har genomförts för
vart och ett av åren 1986-1987, 1989-1990 och varje år 1992-2003. Mellan åren 1995-2003
genomfördes även mätningar avseende andra halvåret. Därefter upphörde undersökningen för att
återupptas våren 2006, med en undersökningen avseende första halvåret vartannat år.
Statistik finns publicerad i Statistiska meddelanden (SM) för första halvåren 1986-1987, 19891990, 1992-1994 och för båda halvåren mellan åren 1995-2003 och för första halvåret 2006, 2008
och 2010.
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Personalutbildningskostnader finns publicerade för vart och ett av åren 1994-1999 i serien
Bakgrundsfakta till Arbetsmarknads- och Utbildningsstatistiken (Bf). Personalutbildningskostnader
för åren 1995, 1998-2001 samt en hel del annan statistik återfinns på SCB:s webbplats
(www.scb.se). En del statistik för äldre årgångar (före 1995) finns publicerad i serien
Bakgrundsfakta om vuxenutbildning. Via SCB:s webbplats finns tillgängligt under senare år
utgivna pressmeddelanden från undersökningen. Ett temablad om personalutbildning under
perioden 1986-1998 publicerades under 1999. Två temablad om personalutbildning av EUundersökningen Continuing Vocational Training Survey (CVTS2) publicerades under 2002. I några
fall har också publicering gjorts i serien Information om arbetsmarknad och utbildning (IAM).

0.11

Statistikanvändning

Användare av statistiken är bl.a. myndigheter med olika ansvarsområden inom utbildning och
arbetsmarknad, arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer, Utbildningsdepartementet,
Tillväxtanalys (f.d. ITPS), IFAU, Arbetsmarknadsdepartementet, Tillväxtverket (f.d. NUTEK),
forskare inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, massmedia, utbildningsanordnare och
allmänheten.
Från och med 2008 års undersökning har presentationen av resultaten av undersökningen i
Statistiska meddelanden och i statistikdatabaserna ändrats. I samråd mellan SCB, Utbildnings- och
kulturdepartementet, Näringslivsdepartementet och ett antal fackliga centralorganisationer ändrades
strukturen av tabellerna så att de blev mer enhetliga (liknade varandra i layout). Innehållet i
tabellerna behölls så att jämförelser över tid skulle vara fortsatt möjliga. Spridningar på några
bakgrundsfrågor togs dock bort, såsom civilstånd och veckoarbetstid.

0.12

Uppläggning och genomförande

Undersökningen genomförs som en tilläggsundersökning i samband med
arbetskraftsundersökningarna (AKU) i juni vartannat år. Uppgifter insamlas varje
undersökningsomgång med retrospektiva frågor om det senast förflutna halvåret.
Formulering av frågor
SCB har formulerat frågorna i undersökningen i samråd med statistikanvändarna. Merparten av
frågorna är återanvända från tidigare år. Från och med 2010 har undersökningen 15 tilläggsfrågor i
AKU.
Population och urval
Populationen för undersökningen utgörs av sysselsatta i arbetskraften i åldern 16-64 år.
Personalutbildningsstatistiken utgör en del av Arbetskraftsundersökningens (AKU) urval. Urvalsram
till AKU är SCB:s register över totalbefolkningen (RTB)
Bruttourvalet i varje undersökningsomgång utgörs av ca 13 000 individer i åldern 16-64 år som
ingår i AKU:s urval. Urvalet 2010 omfattade dock endast ca 10 500 individer p.g.a. att AKU:s
tilläggsundersökningar var ovanligt många denna omgång.
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Datainsamling
Datainsamling sker genom datorstödda telefonintervjuer med de utvalda individerna. Intervjuerna
genomfördes under juni 2010. Mätveckan är första veckan i juni och referensperioden är första
halvåret 2010.

0.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering sker.

0.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Personalutbildningskostnader beräknas inte från och med 2010. Inför 2012 planeras att byta
estimator. Bytet kommer inte att generera betydliga skillnader i skattningar då den nya estimatorn
är snarlik den gamla. Bytet genomförs av praktiska skäl. Inga ytterligare förändringar är planerade.
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1.1

Observationsstorheter
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Nedan redovisas en sammanfattning av de variabler som samlas in i undersökningen på individnivå.
-

Anställningtid
Deltagande i personalutbildning
Antal utbildningar
Utbildningens innehåll
Utbildningstidens längd
Utbildningens anordnare
Arbetstidsförlagd utbildningen
Typ av utbildning
Utbildningens användbarhet hos andra företag/branscher
Företagsstorlek

Registervariabler:
-

Arbetsmarknadssektor
Näringsgren (SNI2007)
Ålder
Kön
Region (Tillväxtverkets, f.d. NUTEK, indelning i regionfamiljer)
Tidigare utbildningsnivå (SUN2000niva)
Facklig huvudorganisation

En fullständig redovisning över registrets alla variabler finns att tillgå i kapitel fyra.

1.2

Statistiska målstorheter

Undersökningen syftar till att beskriva personalutbildningens omfattning och innehåll samt
fördelning bland olika undergrupper av de sysselsatta inom arbetskraften. Det finns två
redovisningspopulationer, kursdeltagare och deltagande personer. För begreppet kursdeltagare
gäller att en person räknas med en gång för varje kurs/utbildning hon/han har deltagit i. Deltagande
personer räknas bara en gång oavsett hur många kurser/utbildningar hon/han deltagit i.
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Variabel

Mått

kön, åldersgrupp, region,
arbetsmarknadssektor, näringsgren,
företagsstorlek, tidigare utbildning,
facklig huvudorganisation
kön, åldersgrupp, region,
arbetsmarknadssektor, näringsgren,
företagsstorlek, tidigare utbildning,
facklig huvudorganisation,
anställningstid

utbildningstidens längd

antal, andelar,
konfidensintervall

andel personalutbildningstid i
förhållande till total arbetstid,
andel deltagare,
antal dagar för de som deltagit

andelar, dagar,
konfidensintervall

samtliga

utbildningsinriktning

antal, andelar, dagar,
konfidensintervall
antal, dagar,
konfidensintervall
Antal, andelar,
konfidensintervall
Antal, andelar,
konfidensintervall
Antal, andelar,
konfidensintervall

Indelning i
redovisningsgrupper

Deltagande personer
sysselsatta i åldern
16-64 år

Kursdeltagare
sysselsatta i åldern
16-64 år

utbildningsanordnare
kön, sektor

utbildningens förläggning
typ av utbildning
utbildningens inriktning

1.3

Utflöden: statistik och mikrodata

Resultaten publiceras av Statistiska centralbyrån i Statistiskt meddelande (SM), där den elektroniska
versionen är fritt tillgänglig via SCB:s webbplats www.scb.se. På SCB:s webbplats finns även
pressmeddelande samt tabeller och diagram. Ett urval av tabellerna publiceras också i
Statistikdatabasen (SSD) på SCB:s webbplats. Statistiken publiceras även i Utbildningsstatistisk
årsbok. Möjligheten till specialbearbetningar föreligger. Avidentifierat material för
forskningsändamål kan utlämnas efter särskild prövning.
Från och med 2008 års redovisning sker redovisningen för halvårsskattningar enligt ny tabellplan,
med delvis nytt innehåll och med konfidensintervall för alla statistikuppgifter. Halvårsskattningar
finns för åren 1999-2006, enligt tidigare tabellplan. Kalenderårsuppgifter finns för åren 1999-2003,
enligt tidigare tabellplan.

1.4

Dokumentation och metadata

Statistikens kvalitet finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats
www.scb.se. Metadata för det slutliga observationsregistret finns dokumenterat i kapitel 4.
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Målpopulationen är de sysselsatta i arbetskraften i åldern 16-64 år enligt Arbetskraftsundersökningen (AKU). Urvalsram till AKU är SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Se vidare
om ram och ramförfarande i AKU:s dokument om statistikens framtagning som finns tillgänglig på
SCB:s webbplats.

2.2

Urvalsförfarande

Urvalet är ett 2-fasurval med kalibrerade uppräkningsvikter. Första fasens urval utgörs av de valda
rotationsgrupperna till AKU. Den andra fasens urval består av de svarande i AKU. Bruttourvalet i
varje undersökningsomgång utgörs av ca 13 000 individer i åldern 16-64 år. Det är normalt fem
rotationsgrupper från AKU:s urval. För undersökningen 2010 blev det på grund av kapacitetsunderskott i AKU:s tilläggsundersökningar bara fyra rotationsgrupper om ca 10 500 personer.

2.3

Mätinstrument

SCB har formulerat frågorna i undersökningen i samråd med statistikanvändarna. Merparten av
frågorna är återanvända från tidigare år. Undersökningen är en intervjuundersökning som genomförs
som 15 tilläggsfrågor i AKU. Intervjufrågorna återges i bilaga 1 i detta dokument.

2.4

Insamlingsförfarande

Undersökningen genomförs som en tilläggsundersökning i juni vartannat år i samband med
Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Datainsamling sker genom datorstödda telefonintervjuer med
de utvalda individerna. Uppgifter insamlas varje undersökningsomgång med retrospektiva frågor om
det senast förflutna halvåret.

2.5

Databeredning

Allmänt
All bearbetning har från och med 2008 gjorts med hjälp av statistikprogrammet SAS. Program har
skapats för en strukturerad granskning av datamängden både för enskilda variabler och för
granskning mellan variabler. Detta för att minska den manuella hanteringen och för att
kvalitetssäkra arbetssättet.
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Manuell kodning
Manuell kodning sker av personalutbildningens ämnesinnehåll enligt standard för klassificering av
svensk utbildning för utbildningsinriktning (SUN 2000inr). Då SUN2000 inte är uppbyggd för
kurser utanför det reguljära utbildningssystemet är det i vissa fall svårt att koda. Kodningen är även
personberoende, vilket kan ge upphov till vissa systematiska fel. Redovisningen av
utbildningsinriktning har av denna anledning begränsats och är numera inte fördelad på några
undergrupper förutom kön.
Utbildningen längd
För personer som angett att de deltagit i utbildning mindre än 1 dag räknas ½ dag. För utbildning en
hel månad räknas 20 utbildningsdagar. I de fallen där det saknas uppgifter om omfattningen på
utbildningen, i dagar eller i studietimmar per dag, har ett medelvärde bland de svarande används.
Från och med första halvåret 2002 används en ny definition av begreppen utbildningsdag och
utbildningstid. Om utbildningen omfattar minst 7 timmars utbildningstid betraktas det som en
utbildningsdag, enligt den nya definitionen. Enligt den gamla definitionen räknade man enbart
antalet dagar med utbildning som hela utbildningsdagar, och då med 8 timmars utbildningstid för en
utbildningsdag. Hade utbildningen varit kortare än en hel dag räknades utbildningen som en halv
utbildningsdag, enligt den gamla definitionen. De deltagande personernas utbildningar summeras
och då betraktas 7 timmars utbildningstid som en utbildningsdag. Utbildningstiden maximeras till
ett halvårs utbildning (hela referensperioden) på heltid.
Antalet dagar i utbildning beräknas utifrån antalet timmar:
0-7 timmar
< 1 dag
7-14 timmar
1-2 dagar
14-35 timmar
3-5 dagar
36-140 timmar
6- 1 månad
> 140 timmar
> 1 månad
För redovisning av utbildningstid för olika utbildningsformer (lärarledd/kurser,
seminarium/handledd utbildning/självstudier) delas antalet timmar upp efter den angivna
utbildningsformen.
Arbetstid
Vid beräkning av arbetstid räknas antalet arbetstimmar per vecka om till antal arbetstimmar under
första halvåret. Om uppgift saknas imputeras medelvärdet för antalet arbetstimmar.
Regioner
Regioner skapas med hjälp av personens hemkommun. Gruppering sker enligt Tillväxtverkets (f.d.
NUTEK) indelning i regionfamiljer. De två minsta regionerna ”Småregioner privat sysselsättning”
och ”Småregioner – offentlig sysselsättning”, slås samman till en redovisningsgrupp.
Företagsstorlek
För frågan om företagsstorlek har de svarande ofta svårt att skilja mellan arbetsställe och
företagsstorlek. För personer inom landstingssektor sätts den största storleksklassen ”över 1 000
anställda” eftersom samtliga landsting tillhör den storleksklassen. För kommunanställda används
den svarandes hemkommun och företagsstorleken sätts efter Lönestrukturstatistikens redovisning av
antalet anställda per kommun. Det är inte säkert att personen arbetar och bor i samma kommun, så
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det finns en viss risk för kodningsfel. Men felet bedöms som litet då kommunerna finns inom de
största storleksklasserna, det blir ett större fel om personen har angett antal anställda på ett
arbetsställe (till exempel antal anställda på ett äldreboende).
Inom den statliga och privata sektorn kan ingen kontroll göras. För personer som inte besvarat
frågan används AKU-frågan om hur många som arbetar på arbetsplatsen, om uppgiften finns.
Ett önskemål är att de inom landsting eller kommunal sektor inte skulle behöva besvara frågan, men
det har inte gått att lösa tekniskt.
Utbildningsinriktning
För att kunna bedöma vilken inriktning utbildningen har finns det med två frågor:
”Räkna upp alla utbildningar, konferenser, seminarier eller studiedagar som du deltagit i”
”Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudämnen i”
Dessa två frågorna läggs in tillsammans med kön, yrke och näringsgren i en kodningsapplikation,
specialgjord för denna undersökning. I applikationen finns en lista med tidigare kodade kurser, som
skall vara ett hjälpmedel i kodningen. Kursnamn och huvudsakligt innehåll kommer upp i
applikationen och det finns möjlighet att söka på liknande uppgifter ur hjälplistan. Kodningen skall
göras till utbildningsinriktning enligt SUN2000.
Det är ibland svårt att bedöma kursens innehåll och att hitta en lämplig kod. SUN2000 är uppbyggd
för det reguljära utbildningssystemet och är inte anpassat efter kortare kurser. Det är också allt
vanligare med kurser och utbildningar med ett flerdimensionellt innehåll, tex miljö och data.
Kodningen utförs av personal med goda kunskaper om SUN2000 och med erfarenhet av tidigare
SUN2000-kodningar. Men det finns risk för vissa systematiska fel då kodningen är personberoende.
Anordnare
Frågan om vem som i huvudsak anordnade utbildningen är svår för uppgiftslämnarna att besvara.
Det kan vara en kurs i företagets lokaler med en extern anordnare, det kan också vara det egna
företaget som är anordnare men hyr lokaler för att genomföra utbildningen. Den anställde vet inte
alltid de faktiska förhållandena och det innebär att svaren skall tolkas med viss försiktighet.
Redovisningen sker därför enbart efter antal deltagare och genomsnittligt antal dagar per anordnare.
Inga andra nedbrytningar på undergrupper redovisas.
Facklig tillhörighet
För att skapa redovisning efter facklig tillhörighet används 3 variabler.
En fråga tar upp facklig anslutning eller ej (där hämtas de ej fackanslutna). De som svara ja får
frågan om facklig centralorganisation, (där hämtas uppgifter om tillhörighet i LO, TCO och SACO).
För de som angett att deras anknytningsgrad till arbetsmarknaden är att de arbetar som egna
företagare eller medhjälpare, används den informationen.
Utbildningsnivå
Indelningen i förgymnasial- gymnasial- och eftergymnasial utbildning skapas med hjälp av
utbildningsregistrets information om personers högsta utbildning.
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Estimation
Det vanligaste statistiska måttet i denna undersökning är andel som redovisas med
konfidensintervall: Punktskattning + 1,96*estimatorns skattade standardavvikelse. För att skatta
målstorheterna används ett estimationsförfarande som baseras på ett två-fas urval med kalibrerade
uppräkningsvikter. Genom att använda tilläggsprogram till SAS för 2-fasurval beräknas
konfidensintervall för statistikvärdena. Första fasens urval utgörs av de valda rotationsgrupperna
till AKU. Den andra fasens urval består av de svarande i AKU.
Vid kalibrering utnyttjas hjälpinformation i form av registervariabler, främst för att kompensera
för den skevhet som kan förmodas uppstå till följd av de bortfalls- och täckningsproblem som
finns men även för att reducera den slumpmässiga osäkerhet, den varians, som
estimationsförfarandet är behäftat med.
I kalibreringen används följande registervariabler (hjälpvariabler): ålder, arbetssökande enligt
arbetsförmedlingen, födelseland, län och bransch i första steget, i andra steget variabeln sysselsatta
enligt AKU.
Var och en av de hjälpvariabler som används i kalibreringen har valts utifrån minst ett av följande
tre kriterier:
(i)
(ii)
(iii)

de samvarierar med svarsbenägenheten
samvarierar med (viktiga) undersökningsvariabler
avgränsar (viktiga) redovisningsgrupper

I synnerhet är det punkterna (i) och (iii) som varit vägledande. Om punkt (i) är uppfylld kan man
förvänta sig att användandet av kalibrerade vikter leder till en reduktion av bortfallsskevheten. Är
punkt (ii) uppfylld bör såväl variansen (samplingvarians + bortfallssvarians) som
bortfallsskevheten reduceras för estimatorer baserade på de (viktiga) undersökningsvariablerna.
Slutligen, om punkt (iii) är uppfylld bör variansen (samplingvarians + bortfallssvarians) minska för
estimat av storheter definierade på redovisningsgruppsnivå.
För att reducera för den täckningsskevhet som uppstår till följd av den täckningsproblematik som
föreligger, har de totaler som används för att fastställa de kalibrerade vikterna hämtats från
registret. Detta förfarande bygger på ett implicit, icke kontrollerbart, modellantagande om hur
undersökningsvariablerna är relaterade till kalibreringsvariablerna.
De kalibrerade vikterna har den egenskapen att de vid skattning av populationstotalen, för var och
en av de registervariabler som används i kalibreringssyfte, resulterar i en skattning som överensstämmer exakt med den registertotal som används då de kalibrerade vikterna beräknas. Detta
innebär bl.a. att antalsskattningar för kalibreringsvariablerna kommer att överensstämma med de
storheter som redovisas över antalet sysselsatta enligt arbetskraftsundersökningen juni 2010.
UF0502_DO_2010
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Osäkerhetsintervall beräknas enligt formeln för nominellt 95-procentiga konfidensintervall:
punktskattning ± 1,96 * (skattning av estimatorns medelfel)
där såväl punkt- som medelsfelsskattningen beräknas med hjälp av ett av SCB egenutvecklat
program, CLAN för två-fas undersökningar. Under förutsättning att stickprovsstorleken är stor
samt
(i)
(ii)

att den estimator som används är approximativt väntevärdesriktig, dvs. icke-skev
att estimatorns varians endast beror av samplingvariansen och bortfallsvariansen

(iii)

att den hjälpinformation som används i kalibreringen är starkt korrelerad med de
okända svarssannolikheterna

och

gäller att intervallet har en faktisk konfidensgrad på ca 95 procent, dvs. under förutsättningarna är
sannolikheten ca 95 procent att man med det använda urvals- och skattningsförfarandet erhåller ett
intervall som täcker in den sökta storheten.
Naturligtvis är inte samtliga ovanstående förutsättningar perfekt uppfyllda i praktiken. Även om
hjälpvariablerna är klokt valda kommer estimatorn att vara behäftad med viss skevhet, delvis till
följd av kvarstående bortfalls- och täckningsfel men också till följd av andra fel av systematisk
karaktär. Vidare är det troligt att estimatorns varians underskattas.
Utöver samplingvariansen och bortfallsvariansen tillkommer även ett variansbidrag från andra
osäkerhetskällor av slumpmässig natur, men vanligtvis kan endast en del av detta variansbidrag
”fångas upp” av den variansestimator som används. Tyvärr är det inte möjligt att avgöra i vilken
utsträckning som avvikelser från förutsättningarna ovan föreligger och vilka effekter dessa
avvikelser får för tolkningen av de osäkerhetsintervall som presenteras i termer av empirisk
konfidensgrad. En rekommendation är dock att man bör vara försiktig med att tolka de
presenterade intervallen som regelrätta konfidensintervall.

3.2

Redovisningsförfaranden

På SCB:s webbplats finns Statistiska meddelanden (SM) samt efterfrågade tabeller och diagram
tillgängliga i samband med publiceringstillfället. Statistikuppgifterna läggs även ut i SCB:s
Statistikdatabasen, med både antalsuppgifter och andelsskattningar med tillhörande
konfidensintervall.
Redovisning av konfidensintervall i direkt anslutning till publicerad statistik görs fr.o.m. första
halvåret 2008 i samtliga tabeller och i statistikdatabaserna. Mellan åren 1998 och 2006
finns konfidensintervall framtagna för vissa av de publicerade tabellerna, för de olika
mätperioderna.

UF0502_DO_2010

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

4

Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner

13(62)

Registervariant
Registervariant
Rubrik
Innehållstyp
Insamlingstyp
Syfte/beskrivning

Sekretess
Avidentifierad
Urval
Personuppgift
Slutligt
observationsregister

Personalutbildningsstatistik (PUT)
Personalutbildningsstatistik
Annan beståndsvariant
Egen insamling
Personalutbildningsstatistiken ska beskriva personalutbildningens
omfattning och innehåll samt fördelning bland olika undergrupper för de
sysselsatta inom arbetskraften.
Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
Ja
Ja
Ja
Ja

Registerversion
Namn
Första halvåret 2010
Syfte/Beskrivning
Mätinformation
Undersökningen är en tilläggsundersökning i Arbetskraftsundersökningen
(AKU). Personalutbildningsundersökningen tilldelades fyra av AKU:s åtta
rotationsgrupper.
Objekttyp - Person
Namn
Person
Definition
Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn.
Standardnivå Standard fastställd av SCB
Population - Folkbokförda personer i Sverige 16 -64 år som är sysselsatta
Namn
Definition

Folkbokförda personer i Sverige 16 -64 år som är sysselsatta
Folkbokförda personer i Sverige 16-64 år per den 31/12 härrörande år som är
sysselsatta
Standardnivå
Nej
Populationstyp Registerpopulation
Kommentar
Avser sysselsatta enligt AKU:s definition under mätperioden vecka 23-29, med
referensperiod vecka 22-26.
Datum fr.o.m 2010-01-01
Datum t.o.m
2010-06-30
Variabler
Antal anställda på företaget
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
UF0502_DO_2010
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Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
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Ja
Nej
Härledd från uppgiftlämnarsvar, grupperad på 7 grupper. Se vidare
"relaterad information".

Klassifikation/värdemängd Storleksklasser
Version
Antal anställda i företaget du arbetar i
Nivå
Antal anställda i företaget du arbetar i
Representation
Ej aktuellt
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 1
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 1.
Beskriver i text det huvudsakliga innehållet i kurs 1.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Intervjuarna skriver en textsträng som i efterhand kodas till utbildningsinriktning
enligt SUN2000
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 2
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 2.
Beskriver i text det huvudsakliga innehållet i kurs 2.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Intervjuarna skriver en textsträng som i efterhand kodas till utbildningsinriktning
enligt SUN2000
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 3
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 3.
Beskriver i text det huvudsakliga innehållet i kurs 3.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Intervjuarna skriver en textsträng som i efterhand kodas till utbildningsinriktning
enligt SUN2000
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 4
Namn
Definition
Beskrivning
UF0502_DO_2010

Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 4
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 4.
Beskriver i text det huvudsakliga innehållet i kurs 4.
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Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Ja
Dimension
Nej
Operationell definition Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.
Värdemängd
Beskrivning Intervjuarna skriver en textsträng som i efterhand kodas till utbildningsinriktning
enligt SUN2000
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 5
Huvudsakligt innehåll eller kursämne, kurs/utbildning 5.
Beskriver i text det huvudsakliga innehållet i kurs 5.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Intervjuarna skriver en textsträng som i efterhand kodas till utbildningsinriktning
enligt SUN2000
Kunskaperna från kurs/utbildning 1 är användbara inom andra brancher
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 1 är användbara inom andra brancher
Kunskaperna från kurs/utbildning 1 är användbara inom andra brancher.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara inom en annan bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 1 är användbara inom samma bransch
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 1 är användbara inom samma bransch
Kunskaperna från kurs/utbildning 1 är användbara inom samma bransch.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara hos en annan arbetsgivare
inom samma bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
UF0502_DO_2010

Arbetskraftsundersökningen
JaNejPb
JaNejPb
Ej aktuellt
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Kunskaperna från kurs/utbildning 2 är användbara inom andra brancher
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 2 är användbara inom andra brancher
Kunskaperna från kurs/utbildning 2 är användbara inom andra brancher.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara inom en annan bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 2 är användbara inom samma bransch
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 2 är användbara inom samma bransch
Kunskaperna från kurs/utbildning 2 är användbara inom samma bransch.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara hos en annan arbetsgivare
inom samma bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 3 är användbara inom andra brancher
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 3 är användbara inom andra brancher
Kunskaperna från kurs/utbildning 3 är användbara inom andra brancher.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara inom en annan bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 3 är användbara inom samma bransch
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
UF0502_DO_2010

Kunskaperna från kurs/utbildning 3 är användbara inom samma bransch
Kunskaperna från kurs/utbildning 3 är användbara inom samma bransch.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara hos en annan arbetsgivare
inom samma bransch.
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Referenstid
Arkiveras
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Operationell
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Värdemängd
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Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 4 är användbara inom andra brancher
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 4 är användbara inom andra brancher
Kunskaperna från kurs/utbildning 4 är användbara inom andra brancher.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara inom en annan bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 4 är användbara inom samma bransch
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 4 är användbara inom samma bransch
Kunskaperna från kurs/utbildning 4 är användbara inom samma bransch.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara hos en annan arbetsgivare
inom samma bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 5 är användbara inom andra brancher
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
UF0502_DO_2010

Kunskaperna från kurs/utbildning 5 är användbara inom andra brancher
Kunskaperna från kurs/utbildning 5 är användbara inom andra brancher.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara inom en annan bransch.

Ja
Nej
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Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kunskaperna från kurs/utbildning 5 är användbara inom samma bransch
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kunskaperna från kurs/utbildning 5 är användbara inom samma bransch
Kunskaperna från kurs/utbildning 5 är användbara inom samma bransch.
Anger om förvärvade kunskaper är användbara hos en annan arbetsgivare
inom samma bransch.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 1 på arbetstid
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 1 på arbetstid
Kurs/utbildning 1 på arbetstid.
Anger om kurs/utbildning 1 var helt eller delvis på arbetstid eller helt på
fritiden.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Helt/delvis
Nivå
Helt/delvis
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 1 är avslutad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 1 är avslutad
Kurs/utbildning 1 är avslutad.
Anger om kurs/utbildning 1 är avslutad eller inte avslutad.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
UF0502_DO_2010
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Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 2 på arbetstid
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 2 på arbetstid
Kurs/utbildning 2 på arbetstid.
Anger om kurs/utbildning 2 var helt eller delvis på arbetstid eller helt på
fritiden.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Helt/delvis
Nivå
Helt/delvis
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 2 är avslutad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 2 är avslutad
Kurs/utbildning 2 är avslutad.
Anger om kurs/utbildning 2 är avslutad eller inte avslutad.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 3 på arbetstid
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 3 på arbetstid
Kurs/utbildning 3 på arbetstid.
Anger om kurs/utbildning 3 var helt eller delvis på arbetstid eller helt på
fritiden.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Helt/delvis
Nivå
Helt/delvis
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 3 är avslutad
Namn
Definition
UF0502_DO_2010

Kurs/utbildning 3 är avslutad
Kurs/utbildning 3 är avslutad.
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Beskrivning
Anger om kurs/utbildning 3 är avslutad eller inte avslutad.
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Ja
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 4 på arbetstid
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 4 på arbetstid
Kurs/utbildning 4 på arbetstid.
Anger om kurs/utbildning 4 var helt eller delvis på arbetstid eller helt på
fritiden.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Helt/delvis
Nivå
Helt/delvis
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 4 är avslutad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 4 är avslutad
Kurs/utbildning 4 är avslutad.
Anger om kurs/utbildning 4 är avslutad eller inte avslutad.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 5 på arbetstid
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
UF0502_DO_2010

Kurs/utbildning 5 på arbetstid
Kurs/utbildning 5 på arbetstid.
Anger om kurs/utbildning 5 var helt eller delvis på arbetstid eller helt på
fritiden.

Ja
Nej
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Operationell
definition
Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Helt/delvis
Nivå
Helt/delvis
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildning 5 är avslutad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildning 5 är avslutad
Kurs/utbildning 5 är avslutad.
Anger om kurs/utbildning 5 är avslutad eller inte avslutad.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
JaNejPb
Nivå
JaNejPb
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildningsanordnare, kurs 1
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 1.
Anger vem som i huvudsak anordnade kurs 1.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Kursanordnare
Version
Kursanordnare PUT
Nivå
Privat utbildningsföretag
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildningsanordnare, kurs 2
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 2.
Anger vem som i huvudsak anordnade kurs 2.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
UF0502_DO_2010

Kursanordnare
Kursanordnare PUT
Privat utbildningsföretag
Ej aktuellt
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Kurs/utbildningsanordnare, kurs 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildningsanordnare, kurs 3
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 3.
Anger vem som i huvudsak anordnade kurs 3.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Kursanordnare
Version
Kursanordnare PUT
Nivå
Privat utbildningsföretag
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 4
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildningsanordnare, kurs 4
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 4.
Anger vem som i huvudsak anordnade kurs 4.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Kursanordnare
Version
Kursanordnare PUT
Nivå
Privat utbildningsföretag
Representation
Ej aktuellt
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kurs/utbildningsanordnare, kurs 5
Kurs/utbildningsanordnare, kurs 5.
Anger vem som i huvudsak anordnade kurs 5.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Kursanordnare
Version
Kursanordnare PUT
Nivå
Privat utbildningsföretag
Representation
Ej aktuellt
Namn på kurs/utbildning 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
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Namn på kurs/utbildning 1
Namn på kurs/utbildning 1.
Anger namnet på första utbildningen.

Ja
Nej
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Operationell definition Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.
Värdemängd
Beskrivning Kursnamn 1 i klartext.
Namn på kurs/utbildning 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Namn på kurs/utbildning 2
Namn på kurs/utbildning 2.
Anger namnet på andra utbildningen.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Kursnamn 2 i klartext.
Namn på kurs/utbildning 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Namn på kurs/utbildning 3
Namn på kurs/utbildning 3.
Anger namnet på tredje utbildningen.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Kursnamn 3 i klartext.
Namn på kurs/utbildning 4
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Namn på kurs/utbildning 4
Namn på kurs/utbildning 4.
Anger namnet på fjärde utbildningen.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Kursnamn 4 i klartext.
Namn på kurs/utbildning 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Namn på kurs/utbildning 5
Namn på kurs/utbildning 5.
Anger namnet på femte utbildningen.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras som en textsträng.

Beskrivning Kursnamn 5 i klartext.
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Omfattning på kurs/utbildning 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Omfattning på kurs/utbildning 1
Omfattning på kurs/utbildning 1.
Anger längden på kurs/utbildning (i dagar och månader).

Ja
Nej
Baserad på uppgiftslämnarsvar, grupperad på 6 grupper beroende på
utbildningens längd.

Klassifikation/värdemängd Utbildningens omfattning
Version
Utbildningen omfattning
Nivå
Utbildningen omfattning
Representation
Ej aktuellt
Omfattning på kurs/utbildning 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Omfattning på kurs/utbildning 2
Omfattning på kurs/utbildning 2.
Anger längden på kurs/utbildning (i dagar och månader).

Ja
Nej
Baserad på uppgiftslämnarsvar, grupperad på 6 grupper beroende på
utbildningens längd.

Klassifikation/värdemängd Utbildningens omfattning
Version
Utbildningen omfattning
Nivå
Utbildningen omfattning
Representation
Ej aktuellt
Omfattning på kurs/utbildning 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Omfattning på kurs/utbildning 3
Omfattning på kurs/utbildning 3.
Anger längden på kurs/utbildning (i dagar och månader).

Ja
Nej
Baserad på uppgiftslämnarsvar, grupperad på 6 grupper beroende på
utbildningens längd.

Klassifikation/värdemängd Utbildningens omfattning
Version
Utbildningen omfattning
Nivå
Utbildningen omfattning
Representation
Ej aktuellt
Omfattning på kurs/utbildning 4
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
UF0502_DO_2010

Omfattning på kurs/utbildning 4
Omfattning på kurs/utbildning 4.
Anger längden på kurs/utbildning (i dagar och månader).
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Referenstid
Arkiveras
Dimension
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definition
Värdemängd
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Ja
Nej
Baserad på uppgiftslämnarsvar, grupperad på 6 grupper beroende på
utbildningens längd.

Klassifikation/värdemängd Utbildningens omfattning
Version
Utbildningen omfattning
Nivå
Utbildningen omfattning
Representation
Ej aktuellt
Omfattning på kurs/utbildning 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Omfattning på kurs/utbildning 5
Omfattning på kurs/utbildning 5.
Anger längden på kurs/utbildning (i dagar och månader).

Ja
Nej
Baserad på uppgiftslämnarsvar, grupperad på 6 grupper beroende på
utbildningens längd.

Klassifikation/värdemängd Utbildningens omfattning
Version
Utbildningen omfattning
Nivå
Utbildningen omfattning
Representation
Ej aktuellt
Studieform för kurs/utbildning 1
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studieform för kurs/utbildning 1
Studieform för kurs/utbildning 1.
Anger om kurs /utbildning 1 var i form av "lärarledd undervisning",
"seminarier, konferenser eller studiedagar", "distansstudier med handledare"
eller "självstudier".

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Studieform
Version
Studieform PUT
Nivå
Studieform PUT
Representation
Ej aktuellt
Studieform för kurs/utbildning 2
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
UF0502_DO_2010

Studieform för kurs/utbildning 2
Studieform för kurs/utbildning 2.
Anger om kurs /utbildning 2 var i form av "lärarledd undervisning",
"seminarier, konferenser eller studiedagar", "distansstudier med handledare"
eller "självstudier".
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Arkiveras
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Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Studieform
Version
Studieform PUT
Nivå
Studieform PUT
Representation
Ej aktuellt
Studieform för kurs/utbildning 3
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studieform för kurs/utbildning 3
Studieform för kurs/utbildning 3.
Anger om kurs /utbildning 3 var i form av "lärarledd undervisning",
"seminarier, konferenser eller studiedagar", "distansstudier med handledare"
eller "självstudier".

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Studieform
Version
Studieform PUT
Nivå
Studieform PUT
Representation
Ej aktuellt
Studieform för kurs/utbildning 4
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studieform för kurs/utbildning 4
Studieform för kurs/utbildning 4.
Anger om kurs /utbildning 4 var i form av "lärarledd undervisning",
"seminarier, konferenser eller studiedagar", "distansstudier med handledare"
eller "självstudier".

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Studieform
Version
Studieform PUT
Nivå
Studieform PUT
Representation
Ej aktuellt
Studieform för kurs/utbildning 5
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
UF0502_DO_2010

Studieform för kurs/utbildning 5
Studieform för kurs/utbildning 5.
Anger om kurs /utbildning 5 var i form av "lärarledd undervisning",
"seminarier, konferenser eller studiedagar", "distansstudier med handledare"
eller "självstudier".

STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Referenstid
Arkiveras
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Operationell
definition
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Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Studieform
Version
Studieform PUT
Nivå
Studieform PUT
Representation
Ej aktuellt
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 1
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 1.
Anger antalet studietimmar i genomsnitt per dag.

Ja
Nej
Utbildningstid räknas oavsett om utbildningen skett på arbetstid eller
fritid.

Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 2
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 2.
Anger antalet studietimmar i genomsnitt per dag.

Ja
Nej
Utbildningstid räknas oavsett om utbildningen skett på arbetstid eller
fritid.

Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Representation Antal
UF0502_DO_2010

Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 3
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 3.
Anger antalet studietimmar i genomsnitt per dag.

Ja
Nej
Utbildningstid räknas oavsett om utbildningen skett på arbetstid eller
fritid.
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Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 4
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 4
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 4.
Anger antalet studietimmar i genomsnitt per dag.

Ja
Nej
Utbildningstid räknas oavsett om utbildningen skett på arbetstid eller
fritid.

Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 5
Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 5.
Anger antalet studietimmar i genomsnitt per dag.

Ja
Nej
Utbildningstid räknas oavsett om utbildningen skett på arbetstid eller
fritid..

Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Åldersgrupp
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Åldersgrupp
Beräknad ålder vid angiven tidpunkt
Gruppering av åldrar.

Arbetskraftsundersökningar :: AKU from april 2005
Ja
Nej
Uppnådd ålder under referensmånaden. Härledd från personnummret,
grupperad på 5 grupper.

Klassifikation/värdemängd Ålder
Version
Åldersgrupper 16-64 år
Nivå
Åldersgrupper 16-64 år, mr
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsinriktning (3 positioner)
Namn
Definition
UF0502_DO_2010

Utbildningsinriktning (3 positioner)
Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Tre
positioner av fyra möjliga (de tre första positionerna i koden).
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Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
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Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.

Ja
Nej
Härledd variabel från kurs 1. Intervjupersonens beskrivning av och namn på den
första kursen kodas manuellt till en tresifferkod enligt SUN2000inr.

Klassifikation/värdemängd SUN
Version
SUN 2000 - Utbildningsinriktning
Nivå
Utbildningsinriktning, 3 positioner
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsinriktning (3 positioner)
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningsinriktning (3 positioner)
Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Tre
positioner av fyra möjliga (de tre första positionerna i koden).
Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.

Ja
Nej
Härledd variabel från kurs 2. Intervjupersonens beskrivning av och namn på den
andra kursen kodas manuellt till en tresifferkod enligt SUN2000inr.

Klassifikation/värdemängd SUN
Version
SUN 2000 - Utbildningsinriktning
Nivå
Utbildningsinriktning, 3 positioner
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsinriktning (3 positioner)
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningsinriktning (3 positioner)
Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Tre
positioner av fyra möjliga (de tre första positionerna i koden).
Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.

Ja
Nej
Härledd variabel från kurs 3. Intervjupersonens beskrivning av och namn på den
tredje kursen kodas manuellt till en tresifferkod enligt SUN2000inr.

Klassifikation/värdemängd SUN
Version
SUN 2000 - Utbildningsinriktning
UF0502_DO_2010
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Nivå
Utbildningsinriktning, 3 positioner
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsinriktning (3 positioner)
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningsinriktning (3 positioner)
Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Tre
positioner av fyra möjliga (de tre första positionerna i koden).
Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.

Ja
Nej
Härledd variabel från kurs 4. Intervjupersonens beskrivning av och namn på den
fjärde kursen kodas manuellt till en tresifferkod enligt SUN2000inr.

Klassifikation/värdemängd SUN
Version
SUN 2000 - Utbildningsinriktning
Nivå
Utbildningsinriktning, 3 positioner
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsinriktning (3 positioner)
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningsinriktning (3 positioner)
Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Tre
positioner av fyra möjliga (de tre första positionerna i koden).
Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.

Ja
Nej
Härledd variabel från kurs 5. Intervjupersonens beskrivning av och namn på den
femte kursen kodas manuellt till en tresifferkod enligt SUN2000inr.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Antal timmar i utbildning
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
UF0502_DO_2010

SUN
SUN 2000 - Utbildningsinriktning
Utbildningsinriktning, 3 positioner
Ej aktuellt

Antal timmar i utbildning
Antal timmar i utbildning.
Anger hur många timmar en person deltagit i utbildning totalt, summerad över
personens samtliga rapporterade utbildningar. Används för beräkningar av
utbildningstid i förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från variabeln "utbildningstidens längd". Summerad över personens
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samtliga rapporterade utbildningar.

Representation Tid
Måttenhet
Antal timmar
Beskrivning
Näringsgren
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Näringsgren
Klassificering av enhetens näringsgren/bransch.

Nej
Nej
Härledd variabel från AKU:s variabel HUSNI2007_1 (se relaterad
information).

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Arbetsmarknadssektor
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

SNI
Näringsgren Personalutbildning
Näringsgren Personalutbildning
Ej aktuellt

Arbetsmarknadssektor
Arbetsmarknadssektor
Inom vilken arbetsmarknadssektor personen hade arbete under mätperioden

Ja
Nej
Härledd variabel utifrån AKU:s variabel om sektor i den huvudsakliga
arbetssysslan (HUSEKTOR). Privat sektor delas upp i två grupper med
undergruppen "egna företagare" för sig.

Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Stora N per stratum
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Stora N per stratum
Antal element per stratum i populationen

Arbetskraftsundersökningarna
Ja
Nej
Variabel från AKU, antal personer i populationen i ett visst stratum vid ett
visst urvalstillfälle

Representation Antal
Måttenhet
Antal
UF0502_DO_2010

Samhällssektor
Arbetsmarknadssektor i personalutbildningsstatistik
Arbetsmarknadssektor i personalutbildningsstatistik
Ej aktuellt
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Beskrivning
näringsgren SNI2007 (tvåsifferkod) i huvudsysslan
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

näringsgren SNI2007 (tvåsifferkod) i huvudsysslan
Näringsgren SNI2007 (tvåsifferkod) i huvudsysslan
Intervjuperson, svaret kodas

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd SNI 2007 - Branscher
Version
SNI 2007 - 2siffernivå - Personalutbildning
Nivå
SNI 2007 - 2siffernivå - Personalutbildning
Representation
Ej aktuellt
näringsgren SNI2007 (enbokstavskod) i huvudsysslan
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

näringsgren SNI2007 (enbokstavskod) i huvudsysslan
Näringsgren SNI2007 (enbokstavskod) i huvudsysslan
Intervjuperson, svaret kodas

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Hjälpvariabel_2
Namn
Definition
Beskrivning

SNI
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Branscher
Avdelning
Ej aktuellt

Hjälpvariabel_2
Hjälpvariabler 2 i hjälpvektorn för kalibreringsestimatorn
Denna variabel är en av flera hjälpvariabler som ingår i hjälpvektorn i
kalibreringsestimatorn

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Ja
Nej
Hjälpinformation för andra fasen, ålder * kön. Härledd variabel. (se vidare
relaterad information).

Representation Kod
Måttenhet
Kod
Beskrivning
Hjälpvariabel_1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
UF0502_DO_2010

Hjälpvariabel_1
Hjälpvariabler 1 i hjälpvektorn för kalibreringsestimatorn
Denna variabel är en av flera hjälpvariabler som ingår i hjälpvektorn i
kalibreringsestimatorn
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Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

33(62)

Ja
Nej
Hjälpinformation för andra fasen, huvudsaklig SNI-kod. Härledd variabel från
HuSni2007_1 och syss (se vidare relaterad information).

Representation Kod
Måttenhet
Kod
Beskrivning
Sysselsättningsstatus
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Sysselsättningsstatus
Sysselsättningsstatus
Beskriver om personen har sysselsättning eller ej

Ja
Nej
Variabel härledd från aksstatus. 1 om akstatus = 2,3 0 om akstatus =
1,4,5

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Urval3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Urval3
Uppgift om vilket urvalstillfälle som personen är dragen vid
Uppgift om huruvida personen är dragen vid det senaste urvalstillfället som
ingår i referensmånaden eller ej.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Urval2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
UF0502_DO_2010

IT-användning
Sysselsättning
Sysselsättning
Ej aktuellt

Arbetskraftsundersökningen
Urval3
Urval3
Ej aktuellt

Urval2
Uppgift om vilket urvalstillfälle som personen är dragen vid
Uppgift om huruvida personen är dragen vid det näst äldsta urvalstillfället
som ingår i referensmånaden eller ej.

Ja
Nej
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definition
Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Urval1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Arbetskraftsundersökningen
Urval2
Urval2
Ej aktuellt

Urval1
Uppgift om vilket urvalstillfälle som personen är dragen vid
Uppgift om huruvida personen är dragen vid det äldsta urvalstillfället som
ingår i referensmånaden eller ej.

Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
Urval1
Nivå
Urval1
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsinriktning (4 positioner)
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningsinriktning (4 positioner)
Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000).
Hela inriktningskoden, fyra positioner.
Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.
Vårterminen 2010
Arbetskraftsundersökningarna
Ja
Nej
Avser personens högsta utbildning.

Klassifikation/värdemängd SUN
Version
SUN 2000 - Utbildningsinriktning
Nivå
Utbildningsinriktning, 4 positioner
Representation
Ej aktuellt
Utbildningsnivå (3 positioner)
Namn
Definition
Beskrivning

UF0502_DO_2010

Utbildningsnivå (3 positioner)
Utbildningens nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Hela
nivåkoden, tre positioner.
Klassificering av nivån för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
aggregering av utbildningar till större grupper.
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Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
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Vårterminen 2010
Arbetskraftsundersökningarna
Ja
Nej
Avser personens högsta utbildning.

Klassifikation/värdemängd SUN
Version
SUN 2000 - Utbildningsnivå
Nivå
Utbildningsnivå, 3 positioner
Representation
Ej aktuellt
Arbetskraftsstatus from oktober 2007
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Arbetskraftsstatus from oktober 2007
Arbetskraftsstatus from oktober 2007
1: Grad=5 el 6 o ArbStatus ej=4, 2: Ak1=1 el (Ak3=1 o Ak5=1), 3: Ak2=1 el
(Ak4=1 o Ak5=1), 4: Grad=5 el 6 o ((Arbl3=1 o Arbl15=1 o Arbl19a=1-12) el
(Arbl2=1 o Arbl15=1)), 5: Grad=7

Arbetskraftsundersökningar AKU
Ja
Nej

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Ålder
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Arbetskraftsundersökningen
Arbstatus
Arbstatus
Ej aktuellt

Ålder
Ålder

Arbetskraftsundersökningar :: AKU from april 2005
Ja
Nej
Uppnådd ålder under referensmånaden. Härledd från personnumret.

Representation Antal
Måttenhet
År
Beskrivning
Lopnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
UF0502_DO_2010

Lopnummer
Löpnumret identifierar undersökningsobjektet. Löpnumret är unikt.
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Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
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Ja
Nej
Avidentifierat löpnummer, ingen koppling till individen är möjlig från och
med tre månader efter upprättat register.

Representation Löpnummer
Måttenhet
Löpnummer
Beskrivning
Gruppering av kommuner till olika regioner
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Gruppering av kommuner till olika regioner
Gruppering av kommuner till olika regioner
Gruppering av kommuner till olika regioner

Ja
Nej
Härledd från folkbokföringskommunen från AKU. Grupperad på fem grupper.
Indelningen är gjord enligt Nuteks regionfamiljer.

Klassifikation/värdemängd Regionfamiljer
Version
Regionfamiljer
Nivå
Regionfamiljer
Representation
Ej aktuellt
Arbetskraftsstatus, t.o.m 200709
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Arbetskraftsstatus, t.o.m 200709
Arbetskraftsstatus, definition t.o.m 200709. En tidigare, svensk definition.
1: Grad=5 el 6 o Akstatus ej=4, 2: Ak1=1 el (Ak3=1 o Ak5=1), 3: Ak2=1
el(Ak4=1 o Ak5=1), 4: Grad=5 el 6 o((Arbl3=1 oArbl5=1 o Arbl19a=1-12) el
(Arbl2=1 o Arbl5=1)) o (Utb1a o Utb5a/aa får inte vara=1 samtidigt) 5: Grad=7

Arbetskraftsundersökningar AKU
Ja
Nej
Härledd variabel från uppgiftslämnarsvar i AKU.

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
AkStatus05
Nivå
AKstatus05
Representation
Ej aktuellt
Vanligen arbetad tid i huvudsysslan
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
UF0502_DO_2010

Vanligen arbetad tid i huvudsysslan
Överenskommen arb.tid för anställda, genomsnittlig arb.tid för företagare/medhj.
och anställda utan överenskommelse, faktisk arb.tid för Huvudsysslan.
Om Hu8=(9 eller11) så HuVanlTim=At13. Annars: Om svar på Hu17 så
HuVanlTim = ((Hu17/100) * 40), annars: Om svar på Hu30 så HuVanlTim
=Hu30, annars: HuVanlTim =Hu31.
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Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
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Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Anger vanligen arbetad tid i huvudsysslan. Härledd variabel från svar i AKU;
Överenskommen arb.tid för anställda, genomsnittlig arb.tid för företagare/medhj.
och anställda utan överenskommelse, faktisk arb.tid för Hu8=9 el. 11.
Huvudsysslan.

Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
Timmar05
Nivå
Timmar05
Representation
Ej aktuellt
hjälpvariabel vid estimationen (näringsgren för sysselsatta)
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

hjälpvariabel vid estimationen (näringsgren för sysselsatta)
Hjälpinformation om näringsgren för sysselsatta
Hjälpinformation om näringsgren för sysselsatta

Registerbaserad arbetsmarkn.stat (RAMS) :: Individer
Ja
Nej
Härledd registeruppgift där näringsgren grupperas från tvåsiffernivå till
åtta grupper.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Folkbokföringskommun
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Arbetskraftsundersökningen
Aux_sni
Aux_sni
Ej aktuellt

Folkbokföringskommun
Folkbokföringskommun
Folkbokföringskommun

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Registeruppgift enligt kommunindelning 2010-01-01.

Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling
Version
LKF 2010-01-01/ Län, kommuner och församlingar
Nivå
Kommun
Representation
Ej aktuellt
Person som AKU-intervjuare kontaktade
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
UF0502_DO_2010

Person som AKU-intervjuare kontaktade
Person som AKU-intervjuare kontaktade
Person som AKU-intervjuare kontaktade

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
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Arkiveras
Ja
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
IntroB
Nivå
IntroB
Representation
Ej aktuellt
Hjälpinformation om ålder och kön
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Hjälpinformation om ålder och kön
Hjälpvariabel vid estimationen (ålder och kön). SCB:s register över
totalbefolkn. (RTB)
Hjälpvariabel vid estimationen (ålder och kön)

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Härledd variabel från registeruppgifter om kön och ålder i 26 grupper.

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
Aux_ald
Nivå
Aux_ald
Representation
Ej aktuellt
hjälpvariabel vid estimationen (födelseland)
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

hjälpvariabel vid estimationen (födelseland)
Hjälpinformation om födelseland
Hjälpinformation om födelseland

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Härledd variabel från registeruppgift om födelseland till fyra nivåer.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
resultat av kontakten
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
UF0502_DO_2010

Arbetskraftsundersökningen
Aux_fodland
Aux_fodland
Ej aktuellt

resultat av kontakten
Resultat av kontakten
Resultat av kontakten

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Kod för resultat av kontakten/intervjuförsök.
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Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Rotationsgrupp AKU
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Arbetskraftsundersökningen
Resultatkod
Resultatkod
Ej aktuellt

Rotationsgrupp AKU
Gång i ordningsföljden för medverkan enligt urvalsplanen
Rotationsgrupp AKU

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Frågorna om personalutbildningsstatistik ställdes till uppgiftslämnare i
rotationsgrupp 3-6. AKU använder en rotationspanel för att undvika att hela
urvalet byts ut på samma gång.

Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
RotGr
Nivå
RotGr
Representation
Ej aktuellt
hjälpvariabel vid estimationen (region)
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

hjälpvariabel vid estimationen (region)
Hjälpinformation om region
Hjälpinformation om region

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Härledd variabel från registeruppgift om folkbokföringslän grupperad på 26
grupper. Städerna Stockholm, Malmö och Göteborg utgör tre egna grupper, de
ingår alltså inte i respektive län. Skåne län är uppdelat på tre grupper.

Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
Aux_lan
Nivå
Aux_lan
Representation
Ej aktuellt
Anknytningsgrad till arbetsmarknaden
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
UF0502_DO_2010

Anknytningsgrad till arbetsmarknaden
Anknytningsgrad till arbetsmarknaden
Grad=11 FF om Hu7=2, Grad=12 FT om Hu9=1, Grad=2 TA om Hu7=1 o
Hu9=2, Grad=3 FÖ om Hu4a=2, Grad=4 MH om Ak5=1 el Hu4b=1, Grad=5
SÅ om Tarb2>1år, Grad=6 UA om Tarb2<1år, Grad=7 EX om Verks1=9 el 11

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
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Operationell
definition
Värdemängd
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Härledd variabel från uppgiftslämnarsvar om sysselsättning i AKU.

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
Grad05
Nivå
Grad05
Representation
Ej aktuellt
antal anställda på arbetsplatsen i huvudsysslan
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

antal anställda på arbetsplatsen i huvudsysslan
Hur många personer arbetar på din arbetsplats (i huvudsysslan)?
Hu3

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
AKU-fråga till uppgiftslämnaren.

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
AntAnst05
Nivå
AntAnst05
Representation
Ej aktuellt
Hjälpinformation om arbetssökande enligt AMS
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Hjälpinformation om arbetssökande enligt AMS
Hjälpinformation om arbetssökande enligt AMS. AMS sökanderegister
AMS sökanderegister

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Härledd variabel från registeruppgift om arbetslöshet enligt
Arbetsförmedlingen.

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
Version
Aux_ams
Nivå
Aux_ams
Representation
Ej aktuellt
fackförbund, anställda och personer utan arbete
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

fackförbund, anställda och personer utan arbete
Vilket fackförbund tillhör du? Anställda och personer utan arbete
Anställda: FackAnst2 Utan arbete: FackArbl2

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
AKU-fråga till uppgiftslämnaren. Härledd variabel.

Klassifikation/värdemängd Arbetskraftsundersökningen
UF0502_DO_2010
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Version
FackForb10
Nivå
FackForb10
Representation
Ej aktuellt
facklig centralorganisation, anställda och personer utan arbete
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

facklig centralorganisation, anställda och personer utan arbete
Vilken centralorganisation tillhör du?
1 om FackAnst2/FackArbl2=1-16, 2 om FackAnst2/FackArbl2=20-37, 3 om
FackAnst2/FackArbl2=41-66, 4 om FackAnst2/FackArbl2=70-98. Om ej svar på
FackAnst2/FackArbl2, så FackCOrg=FackAnst3/FackArbl3.

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
AKU-fråga till uppgiftslämnaren. Härledd variabel.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Sektor i huvudsysslan
Namn
Definition

Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Arbetskraftsundersökningen
FackCOrg05
FackCOrg05
Ej aktuellt

Sektor i huvudsysslan
Klassificering av en institutionell enhets sektor. Tillhörande klassifikationen är
Standard för klassificering av institutionella enheter efter institutionell sektor.
Tidigare hette standarden Standard för klassificering av institutionella enheter
med avseende på institutionell sektortillhörighet, ägarkategori och juridisk form.

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
AKU-fråga till uppgiftslämnaren.

Klassifikation/värdemängd Samhällssektor
Version
Sektor, AKU m.fl.
Nivå
Sektor, AKU m.fl.
Representation
Ej aktuellt
Anställningstid, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
UF0502_DO_2010

Anställningstid, grupperad
Anställningstid, grupperad
Anger anställningstid hos nuvarande arbetsgivare, grupperad.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar om anställningstid (Fråga T2).
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Värdemängd
Klassifikation/värdemängd Anställningstid
Version
Anställningstid, grupperad
Nivå
Anställningstid, grupperad
Representation
Ej aktuellt
Antal arbetstimmar första halvåret
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Antal arbetstimmar första halvåret
Antal arbetstimmar första halvåret.
Anger hur många timmar en person arbetar under första halvåret.

Ja
Nej
Härledd från AKU-variabel vilken anger hur många timmar personen vanligen
arbetar per vecka. Räknas om till arbetstid under 6 månader.

Representation Tid
Måttenhet
Timmar
Beskrivning
Antal svarande i urvalets andra fas
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal svarande i urvalets andra fas
Antal svarande i tvåstegsurvalets andra fas.

Ja
Nej
Härledd variabel. En beräkningsvariabel till viktkomponenten för urvalets
andra fas. Antal svarande per grupp (kombination av ny stratumindelning och
sysselsatt/icke sysselsatt).

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
Antal svarande i urvalets första fas
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal svarande i urvalets första fas
Antal svarande i tvåstegsurvalets första fas.

Ja
Nej
Härledd variabel. En beräkningsvariabel till viktkomponenten för urvalets
första fas. Antal svarande per grupp (kombination av ny stratumindelning och
sysselsatt/icke sysselsatt).

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
UF0502_DO_2010
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Antal timmar för handledd distansutbildning
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal timmar för handledd distansutbildning
Antal timmar för handledd distansutbildning.
Anger hur många timmar en person deltagit i handledd distansutbildning,
summerad över personens samtliga rapporterade utbildningar. Används för
beräkningar av utbildningstid i förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar över omfattning antal handledda
distansstudietimmar per dag per kurs. Summerad över personens samtliga
rapporterade handledda distansutbildningar.

Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Timmar
Beskrivning
Antal timmar för självstudier
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal timmar för självstudier
Antal timmar för självstudier.
Anger hur många timmar en person deltagit i självstudier, summerad över
personens samtliga rapporterade utbildningar. Används för beräkningar av
utbildningstid i förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar över omfattning antal självstudietimmar per
dag per kurs. Summerad över personens samtliga rapporterade
självstudieutbildningar.

Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Timmar
Beskrivning
Antal timmar i lärarledd utbildning
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal timmar i lärarledd utbildning
Antal timmar i lärarledd utbildning.
Anger antal timmar med lärarledd utbildning, summerad över personens
samtliga rapporterade utbildningar. Används för beräkningar av utbildningstid i
förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar över omfattning antal lärarledda studietimmar
per dag per kurs. Summerad över personens samtliga rapporterade lärarledda
utbildningar.

Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Timmar
UF0502_DO_2010
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Beskrivning
Antal timmar i utbildning
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal timmar i utbildning
Antal timmar i utbildning.
Anger hur många timmar en person deltagit i utbildning totalt, summerad över
personens samtliga rapporterade utbildningar. Används för beräkningar av
utbildningstid i förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar över omfattning totalt antal studietimmar.
Summerar varje individs alla kursers timmar. En kursdag definieras till 7
timmar.

Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Timmar
Beskrivning
Antal timmar på konferenser
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antal timmar på konferenser
Antal timmar på konferenser.
Anger hur många timmar en person deltagit i konferenser, summerad över
personens samtliga rapporterade utbildningar. Används för beräkningar av
utbildningstid i förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar över omfattning antal konferanstimmar per dag
per kurs. Summerad över personens samtliga rapporterade
konferansutbildningar.

Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Timmar
Beskrivning
Antalt timmar för lärarledda kurser, konferanser
Namn
Definition
Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Antalt timmar för lärarledda kurser, konferanser
Antalt timmar för lärarledda kurser, konferanser.
Anger hur många timmar en person deltagit i lärarledda kurser och konferanser,
summerad över personens samtliga rapporterade utbildningar. Används för
beräkningar av utbildningstid i förhållande till total arbetstid.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar över omfattning antal lärarledda studietimmar
och konferanser per dag per kurs. Summerad över personens samtliga
rapporterade kurser.

Värdemängd
Representation Tid
UF0502_DO_2010
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Måttenhet
Timmar
Beskrivning
Deltagit i handledd distansutbildning
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Deltagit i handledd distansutbildning
Deltagit i handledd distansutbildning.
Anger om en person deltagit i handledd distransutbildning.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar. Om längden på handledd distansutbildning är
större än noll har man medverkat i handledd distansutbildning.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Deltagit i konferenser
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Deltagit i konferenser
Deltagit i konferenser.
Anger om en person deltagit i konferenser.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar. Om längden på konferansutbildning är större
än noll har man medverkat i konferansutbildning.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Deltagit i kurser
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Enkätsvar, m.m.
Ja eller nej
Ja eller nej
Ej aktuellt

Enkätsvar, m.m.
Ja eller nej
Ja eller nej
Ej aktuellt

Deltagit i kurser
Deltagit i kurser.
Anger om en person deltagit i kurser (lärarledd och konferenser).

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar. Om längden på kurser (lärarledd och
konferenser) är större än noll har man medverkat i kurser.

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Ja eller nej
Nivå
Ja eller nej
Representation
Ej aktuellt
Deltagit i lärarledd utbildning
Namn
Definition
UF0502_DO_2010

Deltagit i lärarledd utbildning
Deltagit i lärarledd utbildning.
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Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Anger om en person deltagit i lärarledd utbildning eller inte.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar. Om längden på lärarledd utbildning är större
än noll har man medverkat i lärarledd utbildning.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Deltagit i självstudier
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
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Enkätsvar, m.m.
Ja eller nej
Ja eller nej
Ej aktuellt

Deltagit i självstudier
Deltagit i självstudier.
Anger om en person deltagit i självstudier.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar. Om längden på självstudier är större än noll
har man medverkat i självstudier.

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Ja eller nej
Nivå
Ja eller nej
Representation
Ej aktuellt
Deltagit/ej deltagit i personalutbildning
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Deltagit/ej deltagit i personalutbildning
Deltagit/ej deltagit i personalutbildning.
Anger om en person deltagit i personalutbildning eller inte.

Ja
Nej
Härledd från uppgiftslämnarsvar. Om kurslängden är störe än noll har man
medverkat i personalutbildning.

Klassifikation/värdemängd Enkätsvar, m.m.
Version
Ja eller nej
Nivå
Ja eller nej
Representation
Ej aktuellt
Grupp för urvalets andra fas
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
UF0502_DO_2010

Grupp för urvalets andra fas
Grupp för urvalets andra fas.

Ja
Nej
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Operationell
definition
Värdemängd

47(62)

Härledd variabel från "stratum" och "syss". En kombination av stratum och
sysselsatt/icke sysselsatt. Stratifieringsvariabel för fas 2.

Representation Kod
Måttenhet
Kod
Beskrivning
Kalibreringsvikt
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Kalibreringsvikt
Anger uträknad vikt för uppräkning till populationen

Ja
Nej
Beräknad variabel mha ETOS, program för 2-fas urval.

Representation Värde
Måttenhet
Kalibreringsvikt
Beskrivning
Kursinnehåll för kurs/utbildning 1, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kursinnehåll för kurs/utbildning 1, grupperad
Kursinnehåll för kurs/utbildning 1, grupperad.
Kursen huvudsakliga innehåll, kodad enligt sun2000inriktning och grupperad i
17 grupper.

Ja
Nej
Härledd från frågor i enkäten om inriktning och huvudsakliga innehåll i
personalutbildningen med hjälp av Svensk utbildningsnomenklatur (Sun2000).

Klassifikation/värdemängd Kursinnehåll
Version
Kursinnehåll
Nivå
Kursinnehåll 2006-2008
Representation
Ej aktuellt
Kursinnehåll för kurs/utbildning 2, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kursinnehåll för kurs/utbildning 2, grupperad
Kursinnehåll för kurs/utbildning 2, grupperad.
Kursen huvudsakliga innehåll, kodad enligt sun2000inriktning och grupperad i
17 grupper.

Ja
Nej
Härledd från frågor i enkäten om inriktning och huvudsakliga innehåll i
personalutbildningen med hjälp av Svensk utbildningsnomenklatur (Sun2000).

Klassifikation/värdemängd Kursinnehåll
Version
Kursinnehåll
Nivå
Kursinnehåll 2006-2008
UF0502_DO_2010
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Representation
Ej aktuellt
Kursinnehåll för kurs/utbildning 3, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kursinnehåll för kurs/utbildning 3, grupperad
Kursinnehåll för kurs/utbildning 3, grupperad.
Kursen huvudsakliga innehåll, kodad enligt sun2000inriktning och grupperad i
17 grupper.

Ja
Nej
Härledd från frågor i enkäten om inriktning och huvudsakliga innehåll i
personalutbildningen med hjälp av Svensk utbildningsnomenklatur (Sun2000).

Klassifikation/värdemängd Kursinnehåll
Version
Kursinnehåll
Nivå
Kursinnehåll 2006-2008
Representation
Ej aktuellt
Kursinnehåll för kurs/utbildning 4, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kursinnehåll för kurs/utbildning 4, grupperad
Kursinnehåll för kurs/utbildning 4, grupperad.
Kursen huvudsakliga innehåll, kodad enligt sun2000inriktning och grupperad i
17 grupper.

Ja
Nej
Härledd från frågor i enkäten om inriktning och huvudsakliga innehåll i
personalutbildningen med hjälp av Svensk utbildningsnomenklatur (Sun2000).

Klassifikation/värdemängd Kursinnehåll
Version
Kursinnehåll
Nivå
Kursinnehåll 2006-2008
Representation
Ej aktuellt
Kursinnehåll för kurs/utbildning 5, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Kursinnehåll för kurs/utbildning 5, grupperad
Kursinnehåll för kurs/utbildning 5, grupperad.
Kursen huvudsakliga innehåll, kodad enligt sun2000inriktning och grupperad i
17 grupper.

Ja
Nej
Härledd från frågor i enkäten om inriktning och huvudsakliga innehåll i
personalutbildningen med hjälp av Svensk utbildningsnomenklatur (Sun2000).

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
UF0502_DO_2010

Kursinnehåll
Kursinnehåll
Kursinnehåll 2006-2008
Ej aktuellt
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Lilla n per stratum
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Lilla n per stratum
Antal element per stratum i urvalet

Ja
Nej
Härledd variabel. Omräkning av antal utvalda personer per stratum efter
sammanslagning av stratum för urvalets andra fas.

Representation Antal
Måttenhet
Antal personer
Beskrivning
Längd kurstimmar kurs 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Längd kurstimmar kurs 1
Utbildningslängd i antal kurstimmar för kurs 1.

Ja
Nej
Härledd variabel utifrån "Omfattning för kurs/utbildning 1" (T9A och
"Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 1" (T10A). Multiplicerar dagar med
timmar för att få antalet kurstimmar. Imputerad för partiellt bortfall.

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal timmar
Beskrivning
Längd kurstimmar kurs 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Längd kurstimmar kurs 2
Utbildningslängd i antal kurstimmar för kurs 2.

Ja
Nej
Härledd variabel utifrån "Omfattning för kurs/utbildning 2" (T9B och
"Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 2" (T10B). Multiplicerar dagar med
timmar för att få antalet kurstimmar. Imputerad för partiellt bortfall.

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal timmar
Beskrivning
Längd kurstimmar kurs 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
UF0502_DO_2010

Längd kurstimmar kurs 3
Utbildningslängd i antal kurstimmar för kurs 3.
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Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
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Ja
Nej
Härledd variabel utifrån "Omfattning för kurs/utbildning 3" (T9C och
"Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 3" (T10C). Multiplicerar dagar med
timmar för att få antalet kurstimmar. Imputerad för partiellt bortfall.

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal timmar
Beskrivning
Längd kurstimmar kurs 4
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Längd kurstimmar kurs 4
Utbildningslängd i antal kurstimmar för kurs 4.

Ja
Nej
Härledd variabel utifrån "Omfattning för kurs/utbildning 4" (T9D och
"Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 4" (T10D). Multiplicerar dagar med
timmar för att få antalet kurstimmar. Imputerad för partiellt bortfall.

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal timmar
Beskrivning
Längd kurstimmar kurs 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Längd kurstimmar kurs 5
Utbildningslängd i antal kurstimmar för kurs 5.

Ja
Nej
Härledd variabel utifrån "Omfattning för kurs/utbildning 5" (T9E och
"Studietimmar per kursdag, kurs/utbildning 5" (T10E). Multiplicerar dagar med
timmar för att få antalet kurstimmar. Imputerad för partiellt bortfall.

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal timmar
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 2, antal månader
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Representation Tid
UF0502_DO_2010

Omfattning för kurs/utbildning 2, antal månader
Omfattning för kurs/utbildning 2, antal månader
Kurslängd i antal månader.

Ja
Nej
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Måttenhet
Månad
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 1, antal dagar
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 1, antal dagar
Omfattning för kurs/utbildning 1, antal dagar
Kurslängd i antal dagar.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 1, antal månader
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 1, antal månader
Omfattning för kurs/utbildning 1, antal månader
Kurslängd i antal månader.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Månad
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 2, antal dagar
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 2, antal dagar
Omfattning för kurs/utbildning 2, antal dagar
Kurslängd i antal dagar.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 3, antal dagar
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
UF0502_DO_2010

Omfattning för kurs/utbildning 3, antal dagar
Omfattning för kurs/utbildning 3, antal dagar
Kurslängd i antal dagar.

Ja
Nej
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Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 3, antal månader
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 3, antal månader
Omfattning för kurs/utbildning 3, antal månader
Kurslängd i antal månader.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Månad
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 4, antal dagar
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 4, antal dagar
Omfattning för kurs/utbildning 4, antal dagar
Kurslängd i antal dagar.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 4, antal månader
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 4, antal månader
Omfattning för kurs/utbildning 4, antal månader
Kurslängd i antal månader.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Månad
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 5, antal dagar
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
UF0502_DO_2010

Omfattning för kurs/utbildning 5, antal dagar
Omfattning för kurs/utbildning 5, antal dagar
Kurslängd i antal dagar.
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Arkiveras
Ja
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Omfattning för kurs/utbildning 5, antal månader
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Omfattning för kurs/utbildning 5, antal månader
Omfattning för kurs/utbildning 5, antal månader
Kurslängd i antal månader.

Ja
Nej

Representation Tid
Måttenhet
Månad
Beskrivning
Stora N per stratum
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Stora N per stratum
Antal element per stratum i populationen

Ja
Nej
Härledd variabel. Omräkning av antal personer per stratum efter
sammanslagning av stratum.Ny variabel för andra fasen.

Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
Stratum
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Stratum
Det strata ett element tillhör vid stratifierat urval

Ja
Nej
Härledd variabel. Slår samman AKU:S stratum så regionssindelningen inte finns
med. Detta för att urvalet till personalutbildningen är för litet för indelningen.
Stratumtillhörighet med avseende på kön, åldersklass vilket ger 2*3 möjliga
stratum

Värdemängd
Representation Kod
Måttenhet
Kod
Beskrivning
UF0502_DO_2010
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Utbildningstidens längd - dagar kurs 1
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Utbildningstidens längd - dagar kurs 1
Utbildningstidens längd i antal dagar för kurs 1.

Ja
Nej
Härledd variabel, utifrån svar på intervjufråga "Omfattning på kurs/utbildning
1" (T9a). xplangd1= 0,5 om t9a=1 xplangd1= t9a1 om t9a=2 eller 3 xplangd1=
t9a2*20 om t9a=4

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd - dagar kurs 2
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Utbildningstidens längd - dagar kurs 2
Utbildningstidens längd i antal dagar för kurs 2.

Ja
Nej
Härledd variabel, utifrån svar på intervjufråga "Omfattning på kurs/utbildning
2" (T9b). xplangd2= 0,5 om t9b=1 xplangd2= t9b1 om t9b=2 eller 3 xplangd2=
t9b2*20 om t9b=4

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd - dagar kurs 3
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Utbildningstidens längd - dagar kurs 3
Utbildningstidens längd i antal dagar för kurs 3.

Ja
Nej
Härledd variabel, utifrån svar på intervjufråga "Omfattning på kurs/utbildning
3" (T9c). xplangd1= 0,5 om t9c=1 xplangd1= t9c1 om t9c=2 eller 3 xplangd1=
t9c2*20 om t9c=4

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd - dagar kurs 4
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
UF0502_DO_2010

Utbildningstidens längd - dagar kurs 4
Utbildningstidens längd i antal dagar för kurs 4.
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Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
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Ja
Nej
Härledd variabel, utifrån svar på intervjufråga "Omfattning på kurs/utbildning
4" (T9d). xplangd1= 0,5 om t9d=1 xplangd1= t9d1 om t9d=2 eller 3 xplangd1=
t9d2*20 om t9d=4

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd - dagar kurs 5
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Utbildningstidens längd - dagar kurs 5
Utbildningstidens längd i antal dagar för kurs 5.

Ja
Nej
Härledd variabel, utifrån svar på intervjufråga "Omfattning på kurs/utbildning
1" (T9e). xplangd1= 0,5 om t9e=1 xplangd1= t9e1 om t9e=2 eller 3 xplangd1=
t9e2*20 om t9e=4

Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd - dagar totalt
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningstidens längd - dagar totalt
Utbildningstidens totala längd i antal dagar.
Anger antalet dagar i utbildning, summerad över personens samtliga
rapporterade utbildningar.

Ja
Nej
Härledd variabel. Summerar uppgiftlämnarens samtliga utbildningar i antal
dagar.

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd för handledd distansutbildning
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
UF0502_DO_2010

Utbildningstidens längd för handledd distansutbildning
Utbildningstidens längd för handledd distansutbildning.
Anger antal dagar med handledd distansutbildning, summerad över personens
samtliga rapporterade utbildningar.

Ja
Nej
Härledd variabel. Summerar uppgiftlämnarens handledda distansutbildning i
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definition
Värdemängd
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antal dagar.

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd för konferenser
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningstidens längd för konferenser
Utbildningstidens längd för konferenser, seminarier och studiedagar.
Anger antal dagar med konferenser, seminarier och studiedagar, summerad
över personens samtliga rapporterade utbildningar.

Ja
Nej
Härledd variabel. Summerar uppgiftlämnarens konferenser, seminarier och
studiedagar i antal dagar.

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd för lärarledd utbildning
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningstidens längd för lärarledd utbildning
Utbildningstidens längd för lärarledd utbildning.
Anger antal dagar med lärarledd utbildning, summerad över personens
samtliga rapporterade utbildningar.

Ja
Nej
Härledd variabel. Summerar uppgiftlämnarens lärarledda distansutbildning i
antal dagar.

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
Utbildningstidens längd för självstudier
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningstidens längd för självstudier
Utbildningstidens längd för självstudier.
Anger antal dagar med självstudier, summerad över personens samtliga
rapporterade utbildningar.

Ja
Nej
Härledd variabel. Summerar uppgiftlämnarens distansutbildning med
självstudier i antal dagar.

Representation Tid
Måttenhet
Dagar
Beskrivning
UF0502_DO_2010
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Utbildningstidens längd, grupperad
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Utbildningstidens längd, grupperad
Utbildningstidens längd, grupperad
Summerad över alla utbildningar och grupperad i antal dagar/månader

Ja
Nej
Härledd variabel grupperad på sex grupper.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Anställningstid
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Utbildningstidens längd
Utbildningstidens längd, grupperad
Utbildningstidens längd, grupperad
Ej aktuellt

Anställningstid
Anställningstid hos nuvarande arbetsgivare.
Anställningstid i antal år hos nuvarande arbetsgivare.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarens svar registreras. Om uppgiftslämnaren inte kan ge exakt svar
godtas en cirkauppgift. För personer som bytt tjänst inom samma
kommun/landsting är det hela anställningen hos kommunen/landstinget som ska
räknas, inte bara det senaste arbetsstället. Det samma gäller om man bytt tjänst/

Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
År
Beskrivning
Deltagande i utbildning
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Deltagande i utbildning
Deltagande i utbildning.
Anger om personen deltagit i utbildning, konferenser, semiarium eller
studiedagar.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarsvar registreras. Även konferenser, seminarier och studiedagar
räknas som personalutbildning/ kompetensutveckling. Speciellt för lärare och
annan personal som har avtalsreglerad utbildning, studiedagar etc.

Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Handledning, självstudier
Namn
Definition
UF0502_DO_2010

Arbetskraftsundersökningen
JaNejPb
JaNejPb
Ej aktuellt

Handledning, självstudier
Utbildning via handledning för nya arbetsuppgifter eller självstudier.
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Beskrivning

Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
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Frågan är till för att fånga upp personer som har fått annan typ av
personalutbildning men som svarat nej på frågan om de har deltagit i
utbildning.

Ja
Nej
Uppgiftslämnarsvar registreras.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Kön
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd

Arbetskraftsundersökningen
JaNejPb
JaNejPb
Ej aktuellt

Kön
Personens kön.

Arbetskraftsundersökningar AKU from april 2005
Ja
Nej
Härledd registeruppgift från personnumret.

Klassifikation/värdemängd Kön
Version
Kön
Nivå
Kön
Representation
Ej aktuellt
Utbildning betald av arbetsgivaren
Namn
Definition
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition

Utbildning betald av arbetsgivaren
Utbildning betald av arbetsgivaren.
Anger om arbetsgivaren bekostat någon del av utbildningen.

Ja
Nej
Utbildningen ska vara helt eller delvis betald (arbetstid, kursavgiter, resor,
böcker eller tekniska hjälpmedel) av arbetsgivaren för att räknas som
personalutbildning.

Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Utbildningsnivå
Namn
Definition
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Arbetskraftsundersökningen
JaNejPb
JaNejPb
Ej aktuellt

Utbildningsnivå
Klassificering av nivån för en persons genomförda utbildning. Tillhörande
klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för
klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för
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aggregering av utbildningar till större grupper.
Beskrivning
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd

Utbildningsregistret :: Pers:s högsta utb,16-74 år
Ja
Nej
Härledd variabel från sun2000niva, grupperad på tre grupper.

Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation

4.2

SUN
Utbildningsnivå, Skolverket
Utbildningsnivå, Skolverket
Ej aktuellt

Arkiveringsversioner

Ej aktuellt ännu, se avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter

4.3

Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

Inga speciella erfarenheter från senaste undersökningsomgången finns att notera

UF0502_DO_2010
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Bilaga 1. Intervjublankett
PERSONALUTBILDNING

J uni 2010

UB-NR: !__!__! - !__!__! - !__!__!

INDIREKT INTERVJU ÄR INTE TILLÅTEN (Avsluta intervjun)

7
8
9

GYMNASIESKOLANS INDIVIDUELLA PROGRAM ------------>AVSLUTA INTERVJUN
INDIREKT, SÅ, UA, EX ------------------------>AVSLUTA INTERVJUN
VÄGRAR ------------------------>AVSLUTA INTERVJUN

INTRODUKTION: Jag skall den här gången också ställa några frågor om
personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet.

1

ÖVRIGA ------------------------------>T2

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
T2

Hur länge har Du varit anställd hos Din nuvarande arbetsgivare/varit egen företagare?

!__!__! antal år, OM MINDRE ÄN 1 ÅR SKRIV 0.
____________________________________________________________________________________________________
T4

Har Du under första halvåret 2010 (sedan 1 januari) deltagit i någon utbildning, konferenser, seminarier eller studiedagar, som helt eller delvis har bekostats av arbetsgivaren/Ditt företag?
1
2

JA ----------->T7
NEJ --------->T5

PÅMINN OM ATT ÄVEN SEMINARIER, KONFERENSER OCH STUDIEDAGAR RÄKNAS SOM
PERSONALUTBILDNING/KOMPETENSUTVECKLING
____________________________________________________________________________________________________
T5

Har Du under första halvåret 2010 (sedan 1 januari) deltagit i någon kurs, blivit upplärd av handledare för nya
arbetsuppgifter eller bedrivit självstudier?

1
JA
2
NEJ --------->T21
____________________________________________________________________________________________________
T6

Har Din arbetsgivare/Ditt företag bekostat någon del av utbildningen (någon av kurserna)
t ex betald arbetstid, kursavgift, resor, böcker eller tekniska studiehjälpmedel?

1
JA
2
NEJ --------->T21
____________________________________________________________________________________________________
PÅMINN IP OM ATT ÄVEN TA MED SEMINARIER, KONFERENSER OCH STUDIEDAGAR
____________________________________________________________________________________________________
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FÖR DEN/DE UTBILDNINGAR SOM ARBETSGIVAREN/DET EGNA FÖRETAGET BETALAT
T7

Räkna upp alla utbildningar, konferenser, seminarier eller studiedagar som du deltagit i under första halvåret 2010.

A:1:a kurs/utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B:2:a kurs/utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C:3:e kurs/utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D:4:e kurs/utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E:5:e kurs/utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T8 - T16 ÄR ETT FRÅGEBATTERI SOM ”LOOPAS”. INTERJVUPERSONEN SVARAR FÖRST PÅ 9 FRÅGOR OM
”1:a kurs/utbildning” I T7, SEDAN BÖRJAR DET OM MED SAMMA FRÅGOR FÖR ” 2:a kurs/utbildning” OSV.

T8a Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudämnen i ""INFOGA NAMN PÅ KURS/UTBILDNING"
1:a kurs/utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DET ÄR VIKTIGT ATT BESKRIVNINGEN ÄR DETALJERAD EFTERSOM ÄMNET ELLER INNEHÅLLET SKALL
KODAS EFTER INTERVJUN.
EXEMPEL; FÖRETAGSEKONOMI, ARBETSMILJÖ, DATAPROGRAM, LEDARSKAP

T9a

Hur omfattande har kursen/utbildningen varit
under första halvåret 2010? (sedan 1 januari)
Mindre än 1-5 dagar 6 dagar-1 mån
Mer än 1 mån
en dag
ant dagar antal dagar
antal månader
!__!

!__!

!__!__!

!__!

Kurs 1 / utbildning 1

T10a Hur många studietimmar var det i genomsnitt per kursdag?
(För kurser om 1 dag eller mera enligt fråga T9a)
!__! Antal studietimmar per kursdag

Kurs 1 / utbildning 1

T11a Är kursen/utbildningen avslutad?
1
2

JA
NEJ

Kurs 1 / utbildning 1

T12a Vem anordnade kursen/utbildningen (i huvudsak)?
Kurs 1 / utbildning 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Företaget/arbetsgivaren
Privat utbildningsföretag
Annat företag (T.EX. LEVERANTÖR)
Studieförbund
KOMVUX
Lernia (f.d. AMU-gruppen)
Folkhögskola
Fackförening
Högskola/universitet
Annan:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T13a Var kursen/utbildningen på arbetstid?
Kurs 1 / utbildning 1
1
2
3

UF0502_DO_2010

Ja, helt
Ja, delvis
Nej helt på fritid
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T14a Bedrevs kursen/utbildningen i huvudsak som?
Kurs 1 / utbildning 1
1
Lärarledd kurs/undervisning
2
I form av seminarier, konferenser eller studiedagar
3
I form av distansundervisning med handledare
4
Egna självstudier
____________________________________________________________________________________________________
T15a Kan kunskaperna från kursen/utbildningen användas hos en annan arbetsgivare inom samma bransch?
Kurs 1 / utbildning 1
1
2

JA
NEJ

T16a Kan kunskaperna från kursen/utbildningen användas inom andra branscher?
Kurs 1 / utbildning 1
1
2

JA
NEJ

OM INTERVJUPERSONEN HAR ANGETT FLER ÄN EN KURS/UTBILDNING I T7 FORTSÄTTER INTERVJUN
MED T8b - T16b SOM ÄR SAMMA FRÅGOR SOM T8a - T16a FAST MED ”2:a kurs/utbildning” SOM
UNDERSÖKNINGSOBJEKT. PÅ MOTSVARANDE SÄTT HÄMTAS INFORMATION OM EVENTUELLT
RESTERANDE KURSER I T7.

T21

Hur många anställda är det i företaget/organisationen där du arbetar/arbetat?

1
9 personer
2
10 49 personer
3
50 99 personer
4
100 - 249 personer
5
250 - 499 personer
6
500 - 999 personer
7 1 000 personer
____________________________________________________________________________________________________
Kommentarer (Max 80 pos): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................
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