
ARBETSKRAFTSBAROMETERN 2016Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade

enligt 24 kap 8 § offentlighets- sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftskyldighet  föreligger  inte.

Adress ( Var vänlig rätta ev felaktig adress )

Frågorna avser:

Företagsnamn
Arbetsställets namn

 +

Antalet anställda med ovan angiven utbildning på ert arbetsställe var år 2014 enligt 

SCB:s register

Utbildningskategori 

Adress arbetsställe 

Arbetsställenr

 2

1

Personalchef

Kort beskrivning av utbildningskategori

Att:

För att lämna uppgifter 

via internet: Gå in på 

www.scb.se/barometern0  0

  Löpnummer               Kod   Utb.gr.      SCBId

123456

abcdefg

Lösenord:

Användarid:

2016-11-30

 0 15000 -

ARBKRAFTSBAR2016INSA

ARBKRAFTSBAR

1 Har ni personal med ovan angiven 

utbildning anställd  i augusti 2016?  

2 Ungefär hur många med denna  

utbildning är anställda  hos er i

augusti 2016?

3 Hur bedömer ni att antalet anställda med 

denna utbildning kommer att förändras för 

er del på ...

4 a) Har ni sökt  personal med denna 

utbildning under det senaste året,

d.v.s. sep 2015 - aug 2016?

b) Om "Ja", ange ungefär hur många

d) Om  "Ja", ange ungefär hur många

5 Hur var tillgången på sökande med denna 

utbildning?

a) Nyutexaminerade

b) Yrkeserfarna

 NejJa
Om Nej, ange er uppgifts-

lämnare längst ned och 

återsänd blanketten.

personer

a) 1 års sikt

Vara oförändratÖka

b) 3 års sikt

Minska

Ja  Nej

personer

Om Nej på båda frågorna, 

ange er uppgiftslämnare

längst ned och återsänd

blanketten.

c) Har ni nyanställt personal med denna

 utbildning under det senaste året, d.v.s.

sep 2015 - aug 2016?  NejJa

personer

Tack för din medverkan! Lämna uppgifter via internet eller stoppa blanketten i det frankerade svarskuvertet och posta så snart 

som möjligt, dock senast den 2 september 2016.

Notförklaringar till 1 - 4 finns på sidan 2

God tillgång på 

sökande

Balans Brist på 

sökande

Har ej sökt

Datum                               Uppgiftslämnarens  namn     TEXTA                                                          tel (även riktnr)  

Även om ni är tveksam ber vi er ändå göra en bedömning.

3

 4

3

6 Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och 

besvara blanketten?  minuter

Frivillig uppgift

Blankettutgivare Postadress Mail/Telefon

Box 24 300

104 51 Stockholm

arbetskraftsbarometern@scb.se

08-506 945 10

Vi nås på:

 1  + +



Instruktioner

(Koder enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000)

2. Arbetsställe Avser verksamheten och personalen som arbetar på den 

angivna adressen.

Om ni är osäker på vilket arbetsställe som avses, kan ni ta hjälp 

av arbetsställenumret, som står nedanför adressen. Det är 

samma nummer som används i redovisningen av kontrolluppgifter 

till Skatteverket.

Om arbetsstället har bytt ägare men verksamheten är ungefär 

densamma som tidigare, ber vi er ändå att fylla i blanketten.

Om arbetsstället har lagts ner, notera detta på blanketten eller 

kontakta Arbetskraftsbarometern (kontaktuppgifter på framsidan).

3. Anställda Som anställda räknas:

- Alla tillsvidareanställda

- Vikarier (utom semestervikarier), projektanställda 

   och andra tillfälligt anställda

Som anställda räknas inte:

- Semestervikarier

- Tjänstlediga och långtidsfrånvarande

- Inhyrd personal via bemanningsföretag

4. Sökta Med ”sökt” menas antalet personer som ni har sökt, inte antalet 

sökande till tjänsten eller antalet gånger ni har sökt personal.

Vikarier (utom semestervikarier), projektanställda och andra tillfälligt 

anställda ska också räknas med.

Mer information och svar på vanliga frågor finns på 

www.scb.se/barometern.

1. Utbildning
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