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1 Statistikens sammanhang 
Statistiken bygger på en webbenkätundersökning riktad mot företag 
huvudsakligen i privat sektor med minst 10 anställda. 
Undersökningen, som också genomförs i de andra EU-länderna, visar 
bland annat andel företag som tillhandahållit personalutbildning 
respektive andel anställda som deltagit i personalutbildningskurser 
efter näringsgren och företagsstorlek. Statistiken visar skillnader 
mellan företag i olika näringsgrenar och storleksklasser när det gäller 
strategier för personalutbildning samt anställda kvinnors och mäns 
deltagande i kurser. Det handlar också om omfattningen av 
personalutbildning i företagen i form av kurstimmar och 
kurskostnader. Statistikens kvalitet beskrivs i Kvalitetsdeklarationen 
som finns på SCB:s webbplats, www.scb.se/uf0541. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De viktigaste målstorheterna är antal och andel anställda kvinnor 
respektive män som deltagit i kurser under kalenderåret 2015. Antal 
kurstimmar per anställd person respektive genomsnittliga kostnader 
för deltagande i kurser per anställd person är också viktiga 
målstorheter. 

2.2 Ramförfarande 
Ramen som används för att dra urvalet från är SCB:s Företagsdatabas 
(FDB). Rampopulationen består av de företagsenheter som är 
registrerade som aktiva och har minst 10 anställda. Urvalsramen är 
avgränsad till att täcka företag i näringsgrenarna B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, L, M, N, R och S enligt den gällande standarden för svensk 
näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007). Ramen framställdes från FDB 
med aktualitet november 2015.  

Observationsobjekten är företagsenheterna i ovan nämnda 
population. Observationsobjekten är också uppgiftskällor. 
Kontaktuppgifter i form av adresser och telefonnummer har hämtats 
från FDB. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 

2.3.1  Urvalsförfarande 
Urvalsdesignen är ett sannolikhetsurval av typen stratifierat obundet 
slumpmässigt urval utan återläggning. Urvalet av observationsobjekt 
dras direkt från urvalsramen vilken omfattar rampopulationen.  

Ramen delades in i 60 urvalsstrata efter näringsgren och 
företagsstorlek (antal anställda). Urvalsstorleken i respektive stratum 
har bestämts på ett sådant sätt att halva det förväntade 95%-iga 

http://www.scb.se/uf0541
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konfidensintervallet för den skattade andelen företag i stratumet som 
tillhandahållit personalutbildning maximalt skall bli 0,2.  

𝑚𝑚ℎ=
1

��𝐶𝐶2×𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ+
1
𝑁𝑁ℎ

�×𝑟𝑟ℎ�
  

   

där 

hm =antal svar som krävs för att uppnå precisionskrav, stratum h 

𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ =planeringsvärde för andel företag som tillhandahållit 
personalutbildning, stratum h 

C= Maximum längd på halva konfidensintervallet (0,2) 

hN = antal företag i urvalsramen, stratum h 

𝑟𝑟ℎ =planeringsvärde för andel svarande företag, stratum h 

Planeringsvärden för andelen svarande företag respektive andelen 
företag som tillhandahållit personalutbildning hämtades från den 
senaste undersökningsomgången som genomfördes 2010. 

Stratifieringen och allokeringen av urvalsstorlekar har gjorts i syfte 
att uppnå Eurostats precisionskrav för skattningarna av andelen 
företag i respektive stratumklass som tillhandahållit 
personalutbildning under kalenderåret 2015. 

2.3.2 Uteslutning från insamling (cut-off) 
Ingen del av målpopulationen utesluts från direktinsamling.  

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamlingsmetoden är en kombination av direktinsamling från 
observationsobjekten och insamling från register. Företagets 
näringsgren hämtades från Företagsdatabasen (FDB) med aktualitet 
november 2015. Samtliga övriga variabler, som inte finns tillgängliga 
via register eller som ofta ändras, samlades in direkt från företagen 
via ett webbformulär.  

Ett informationsbrev med inloggningsuppgifter till webbformuläret 
skickades ut till de utvalda företagen i början av mars 2016. I brevet 
upplystes också om att företagen enligt lag var skyldiga att lämna 
vissa uppgifter, s.k. kärnfrågor, men att andra var frivilliga. De frågor 
som var frivilliga fanns listade i informationsbrevet och det framgick 
också av webbformuläret om en fråga var frivillig.  

Sista insändningsdatum specificerades till 8 april 2016. Efter detta 
datum startade påminnelsearbete riktat mot uppgiftslämnare som 
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ännu inte svarat. Insamlingsarbetet avslutades definitivt i början av 
juni 2016. 

2.4.2 Mätning 
I webbformuläret skulle företagsenheten (observationsobjektet) bl.a. 
lämna uppgifter om antal anställda, faktiskt arbetade timmar, 
arbetskostnad för anställda, företagets strategier och planering av 
personalutbildning, företagens tillhandahållande av kurser och 
övriga former av personalutbildning, antal anställda som deltagit i 
kurser, totala kurstimmar för anställda personer samt totala 
kostnader för deltagande i kurser av de anställda personerna. Totala 
antalet anställda vid företaget avsåg förhållandena 31 december 2015 
medan övriga variabler avsåg kalenderåret 2015.  

Dessutom efterfrågas kontaktuppgifter för att SCB skulle kunna 
kontakta uppgiftslämnaren med eventuella frågor om inskickade 
uppgifter. Hela mätinstrumentet (frågorna i webbformuläret) 
återfinns i bilaga 1. 

Information om de slutliga observationsvariablerna, dess definitioner 
och värdemängder m.m., finns på SCB:s webbplats, se 
www.scb.se/UF0541, under Statistikens detaljerade innehåll. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 
Bortfallet bevakades under insamlingens gång. För att följa upp 
bortfallet under insamlingen beräknades andelen ovägt bortfall inom 
respektive stratum (60 grupper) enligt följande formel; 

𝑚𝑚ℎ
𝑛𝑛ℎ−𝑛𝑛𝑜𝑜ℎ

 

Där 𝑚𝑚ℎ är antalet svarande företag inom respektive stratum 
(1….h….60), 𝑛𝑛ℎ är antalet utvalda företag inom respektive stratum 
och 𝑛𝑛𝑜𝑜ℎ är antalet utvalda företag som utgör övertäckning inom 
respektive stratum.  

Företagen som inte hade svarat på samtliga obligatoriska frågor i 
webbformuläret återkontaktades under granskningsprocessen med 
en uppmaning att skicka in resterande obligatoriska uppgifter. Ifall 
dessa företag även hade hoppat över frivilliga frågor fick de 
information om varför dessa frågor var viktiga samt en förfrågan om 
att skicka in uppgifter. Återkontakter med företagen skedde enbart 
om det saknades obligatoriska uppgifter eller fanns misstänkta fel i 
lämnade obligatoriska uppgifter. I övriga fall accepterades partiellt 
bortfall i de frivilliga frågorna. 

Företag som det helt saknades uppgifter från när sista 
insändningsdatum hade passerats fick upp till två brevpåminnelser. 
Påminnelserna innehöll inloggningsuppgifter, information om att det 
var obligatoriskt att delta, vilka variabler som uppgiftsskyldigheten 

http://www.scb.se/UF0541
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gällde samt lagrum för detta. Utöver detta genomfördes även 
telefonpåminnelser riktade mot stora företag med 250 anställda eller 
fler som inte hade lämnat in uppgifter efter det att andra 
brevpåminnelsen hade skickats ut.  

2.5 Bearbetningar 
Ingen kodning har genomförts. Uppgifter om företagets näringsgren 
hämtades från företagsdatabasen. 

Några av variablerna i det slutliga observationsregistret är härledda 
utifrån en eller oftast flera frågor i frågeformuläret. Ett exempel är 
totala kostnaden för frånvaro från arbetet på grund av deltagande i 
kurs. Denna uppgift samlas inte in utan tas fram genom en beräkning 
baserad på andra frågor i formuläret. De uppgifter som den härledda 
variabeln (totala kostnaden för frånvaro från arbetet på grund av 
deltagande i kurs) baseras på är totala antalet betalda kurstimmar 
som de anställda i företaget har använt för att delta i kurser, totala 
arbetskostnaden för de anställda i företaget, samt totala antalet 
faktiskt arbetade timmar för de anställda i företaget. 

Inga imputeringar av objektsbortfall har gjorts. För att kompensera 
för partiellt bortfall i kvantitativa variabler, som är definierade som 
nyckelvariabler, användes kvot- och medelvärdesimputering. För 
vissa variabler i undersökningen, kärnvariablerna, accepterades inget 
partiellt bortfall och dessa behövde därför inte imputeras. Detta 
gällde exempelvis totala antalet anställda i företaget samt företagets 
tillhandahållande av interna/externa kurser och övrig 
personalutbildning. Ingen imputering har skett för variabler baserade 
på de frivilliga (flervals)frågorna i undersökningen. 

Kvotimputeringarna kan beskrivas med formeln: 

 

𝑦𝑦�𝑘𝑘 =  
∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝐴𝐴

∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖𝐴𝐴
× 𝑧𝑧𝑘𝑘 

 

Där 𝑦𝑦�𝑘𝑘 betecknar det imputerade värdet på variabel y för element k, 
𝑧𝑧𝑘𝑘 betecknar värdet på imputeringsvariabeln z för element k. 
Summorna tas över mängden A definierad som den mängd där 
elementen tillhör samma imputeringsgrupp som element k, samt där 
värden för variablerna y och z inte saknas.  

Valet av imputeringsvariabler (z) gjordes utifrån ämnesmässiga 
övervägande samt en korrelationsanlys av de variabler som utgör 
potentiella kandidater att imputera utifrån. För att få en så rimlig 
kvotimputering som möjligt söktes en hög korrelation mellan den 
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variabel som ska imputeras (y) och den variabel som det imputeras 
ifrån (z).  

Imputeringsgrupper valdes utifrån kombinationer av fem olika 
branschgrupperingar och fyra olika storleksgrupper. Detta innebär 
att totalt 20 imputeringsgrupper bildades. De fem 
branschgrupperingar (enligt SNI 2007) som användes var följande; 

- B, C, D och E 
- F 
- G, H och I 
- J och K 
- L, M, N, R och S 

Fyra olika storleksgrupper bildades utifrån variabeln A2tot (antal 
anställda i företaget 31/12 2015) enligt följande:  

- 10-49 anställda,  
- 50-249 anställda,  
- 250-1000 anställda, 
- fler än 1000 anställda.  

Exempel på kvotimputering för totala antalet kurstimmar i företaget 
org. 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝐾𝐾𝑟𝑟� 𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜 =  
∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝐾𝐾𝑟𝑟𝑖𝑖𝐴𝐴

∑ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖𝐴𝐴
× 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑜𝑜 

Där summering sker för de företag som tillhör samma 
imputeringsgrupp (i) som företaget (org), samt värden för 
kurstimmar och kursdeltagare finns. 

Nedan följer en kort genomgång av kvotimputeringar för respektive 
variabel:   
Variabel A2m/A2k, Antal anställda män respektive kvinnor 31/12 2015   

Variablerna A2m och A2k imputerades ifrån A2tot (antal anställda i 
företaget 31/12 2015) eftersom inget partiellt bortfall förekommer i 
A2tot. 
Variabel A4, Totala antalet faktiskt arbetade timmar under 2015 för de 
anställda i företaget   

Variabel A4 imputerades ifrån A2tot (antal anställda i företaget 31/12 
2015) eftersom denna variabel hade högst korrelation med A4. 
Eftersom inget partiellt bortfall förekommer i A2tot så beaktades 
ingen övrig variabel. 
Variabel A5, Totala arbetskraftskostnaden under 2015 för de anställda i 
företaget 
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Variabel A5 imputerades från A4 (faktiska arbetstimmar) i första 
hand. När partiellt bortfall förekommer i A4 så användes istället 
A2tot (antal anställda i företaget 31/12 2015).  
Variabel C1tot, Totala antalet anställda personer som deltagit i kurser 

Variabel C1tot imputerades från A4 (faktiska arbetstimmar) i första 
hand. När partiellt bortfall förekommer i A4 så användes istället 
A2tot (antal anställda i företaget 31/12 2015).  
Variabel C2m/C2k, Antal anställda män respektive kvinnor som deltagit i 
kurser på betald arbetstid 

Variablerna C2m och C2k imputerades från C1tot (totala antalet 
kursdeltagare) i första hand. När partiellt bortfall förekommer i C1tot 
så användes istället A2tot (antal anställda i företaget 31/12 2015). 
Variabel C3tot Totala antalet timmar som anställda deltagit i kurser på 
betald arbetstid 

Variabel C3tot imputerades från C1tot (antal kursdeltagare) i första 
hand. När partiellt bortfall förekommer i C1tot så användes istället 
A2tot (antal anställda i företaget 31/12 2015).  
Variabel C3i/C3e Totala antalet timmar som anställda deltagit i interna 
respektive externa kurser på betald arbetstid 

Variablerna C3i och C3e imputerades från C3tot (totala antalet 
timmar som anställda deltagit i kurser) i första hand. När partiellt 
bortfall förekommer så användes istället C1tot (antal kursdeltagare) i 
andra hand och A2tot (antalet anställda i företaget) i tredje hand. 
Imputering av variabel C4 (andel kurstimmar som använts till obligatoriska 
kurser inom hälsa och säkerhet) 

Saknade värden har imputerats med hjälp av medelvärdesimputering 
inom imputeringsgrupperna. 
Imputering av variabel C7sub 

Variabel C7sub (totalkostnad för anställdas deltagande i kurser) kan 
sägas vara uppbyggd av fyra delvariabler (C7a – C7d, delkostnader). 
I de fall som ingen av delfrågorna besvarats så användes 
kvotimputering för C7sub enligt samma förfarande som för 
ovanstående variabler. Variabel C3tot (kurstimmar) användes i första 
hand och A2tot (antal anställda i företaget 31/12 2015) i andra hand. 

I de fall när ett företag svarat på någon delfråga (C7a – C7d) men inte 
på C7sub så används ett annat förfarande för att utnyttja 
informationen från delfrågorna. I dessa fall så imputerades saknade 
delfrågor (C7a – C7d), via medelvärdesimputering, och C7sub 
imputerades sedan som summan av delfrågorna (C7a – C7d). 
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2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under insamlingen 
Uppgifter som lämnas via webblankett genomgår ett antal inbyggda 
granskningskontroller för att upptäcka logiska felaktigheter och 
andra eventuellt misstänkta fel. Vid uppenbara fel sker en markering 
av svar som måste ändras för att blanketten ska gå att skicka in. Vid 
misstänkta fel sker en markering av svar som bör kontrolleras och 
därefter rättas eller kommenteras för att blanketten ska gå att skickas 
in. 

2.6.2 Granskning av mikrodata 
Inkomna uppgifter genomgår ytterligare granskning för att upptäcka 
uppenbara eller misstänkta felaktigheter. En maskinell produktions-
granskning sker med hjälp av maskinella granskningskontroller där 
inkomna uppgifter i huvudsak jämförs mot gränsvärden som är 
framtagna utifrån erfarenheter från tidigare undersökningsomgångar 
(så kallade avvikelsekontroller) eller registeruppgifter. Ungefär tre av 
fyra företag föll ut i granskningen. Av dessa var det ungefär en av 
fyra företag som inte behövde återkontaktas, då upprättning kunde 
ske utifrån andra uppgifter i enkäten eller utifrån kommentarer som 
hade lämnats av företaget. Resterande företag återkontaktades under 
granskningen. Vid återkontakt bekräftade antingen företaget lämnad 
uppgift eller så lämnades en ny, upprättad, uppgift. 

2.6.3 Granskning av makrodata 
En rimlighetsbedömning gjordes av skattningar av centrala variabler. 
Dessa var andel företag som tillhandahöll kurser och övriga former 
av personalutbildning, andel anställda som deltagit i 
personalutbildningskurser, genomsnittligt antal kurstimmar per 
anställd och genomsnittliga totala kurskostnader per anställd efter 
näringsgren och storlek på företaget.  

Under makrogranskningsprocessen upptäcktes ett antal företag som 
hade orimligt små eller stora värden på någon/några variabler 
(outliers). Dessa korrigerades genom jämförelser mot 
registeruppgifter/datakällor för samma referensperiod eller 
återkontakter med företagen. Vid återkontakter bekräftade antingen 
företagen lämnad uppgift eller så lämnades en ny, upprättad uppgift. 
När det gällde uppgifter om totala arbetskraftskostnaderna som var 
orimligt låga eller höga, så byttes denna uppgift ut mot uppgiften 
avseende personalkostnader som företagen deklarerat till 
skattemyndigheten i det standardiserade räkenskapsutdraget (SRU) 
för 2015.  

Under makrogranskningen gjordes också en jämförelse av skattade 
storheter med föregående omgång av CVTS, med referensår 2010.  
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2.6.4 Granskning av redovisning 
Inför publicering laddades samtliga delar av materialet i SCB:s 
webbpubliceringsverktyg. Det innebar att det slutgiltiga materialet  
också kunde granskas precis i samma form som det publicerades. 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
För att skatta undersökningens målstorheter används Horvitz-
Thompson estimatorn tillsammans med designvikter som justerats 
baserade på faktiskt antal svarande exklusive övertäckning i 
respektive stratum.  

Justeringen som görs bygger implicit på antagandet att bortfallet 
fördelar sig slumpmässigt inom respektive stratum, och tar alltså inte 
hänsyn till eventuella systematiska skillnader mellan svarande och 
icke-svarande objekt inom respektive stratum. Eftersom identifierad 
övertäckning inte räknas med bland antalet svarande antas också 
implicit att undertäckningen är lika stor som övertäckningen i 
respektive stratum.   

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Målstorheterna utgörs antingen av totaler (exempelvis totala antalet 
företag som tillhandahållit kurser eller totala antalet anställda som 
deltagit i kurser) eller kvoter av två totaler (exempelvis andel företag 
som tillhandahållit kurser eller andel anställda som deltagit i kurser).  

De justerade designvikterna multipliceras med objektens 
variabelvärden för att skapa statistikvärden gällande för 
populationen. Totaler skattas enligt följande: 

𝑇𝑇�𝑦𝑦 = �  
𝐻𝐻
� 𝑊𝑊𝑘𝑘𝑌𝑌𝑘𝑘

𝑟𝑟ℎ
 

Där H utgör antalet strata, 𝑟𝑟ℎ svarsmängden i stratum h och 𝑤𝑤𝑘𝑘 
uppräkningsfaktorn/vikten. Summering sker över samtliga 60 
stratum (H) samt de svarande företagen inom varje stratum (𝑟𝑟ℎ). 

Den justerade designvikten för objekt k (𝑤𝑤𝑘𝑘) beräknas i denna 
undersökning enligt följande: 

𝑊𝑊𝑘𝑘 =
𝑁𝑁ℎ
𝑚𝑚ℎ

 

Där 𝑚𝑚ℎ utgör antal svarande företag inom stratum (1….h….60) och 
𝑁𝑁ℎ utgör antalet företag i urvalsramen inom stratum (1….h….60). 

Och för beräkning av skattningen av en kvot (exempelvis andel 
anställda som deltagit i personalutbildningskurser) används följande 
formel: 
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𝑅𝑅� =
𝑇𝑇�𝑦𝑦
𝑇𝑇�𝑥𝑥

 

 
Där 𝑇𝑇�𝑦𝑦 exempelvis utgörs av totala antalet anställda i 
målpopulationen som deltagit i personalutbildningskurser och 𝑇𝑇�𝑥𝑥 
exempelvis utgörs av totala antalet anställda personer i 
målpopulationen. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Osäkerhetsmått anges i form av 95-procentiga konfidensintervall 
avseende skattningarna för totaler och kvoter. Ett 95-procentigt 
konfidensintervall för målstorhet T ges av  
 

𝑇𝑇� ± 1,96 × �𝑉𝑉��𝑇𝑇�� 

 
där 𝑉𝑉��𝑇𝑇�� är den skattade variansen för målstorheten 𝑇𝑇� . Tolkningen av 
intervallet är att om vi skulle dra 100 urval och skattar målstorheten T 
för vart och ett av urvalen, förväntas konfidensintervallet täcka det 
sanna värdet på T i 95 fall utav 100. Tolkningen är tillämplig under 
förutsättning att osäkerhetskällorna i statistiken är slumpmässiga och 
inte ger upphov till bias.  
 
Exempel:  
Om andel anställda om deltagit i kurser anges till 52% ± 2% blir det 
95-procentiga konfidensintervallets undre gräns 52 – 2 och dess övre 
gräns 52 + 2 och således blir konfidensintervallet 50%–54% där 
tolkningen är att detta intervall täcker den sanna, men okända, 
andelen anställda som deltagit i kurser med 95 procents säkerhet. 

2.7.4 Röjandekontroll 
Det har gjorts bedömningen att ingen systematisk röjandekontroll 
behöver genomföras för denna undersökning. De 
redovisningsgrupper som publiceras är grova och omfattar många 
företag så inga enskilda företag kan identifieras. 

3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Totalt ingick 39 268 företag i urvalsramen varav 6 000 företag ingick i 
urvalet.  
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Totalt 283 företag utgjorde övertäckning identifierad med kontroller 
precis före, eller via kontakt under, datainsamlingsperioden. De flesta 
av de 283 företag som utgjorde övertäckning hade färre än 10 
anställda vid referenstidpunkten 31/12 2015. 

Totalt var det därför 5 717 företag i urvalet som tillhörde 
målpopulationen. Av dessa svarade 4 599 företag vilket motsvarande 
en ovägd svarsandel på 80 procent.  

Stratifiering, indelning efter  
näringsgren och storlek på företaget 

Populations-
storlek 

Urvals-
storlek 

Tillhör mål-
populationen 

Antal 
svar 

Storlek på företaget     

10-46 anställda 32 870 2 888 2 624 1 947 

50-249 anställda 5 380 2 183 2 167 1 869 

250 och fler anställda 1 018 929 926 783 

Näringsgren     

NACE B 60 60 51 35 

NACE C 10-12 720 297 282 201 

NACE C 13-15 119 105 99 74 

NACE C 17-18 407 235 223 187 

NACE C 19-23 755 315 303 260 

NACE C 24-25 1 682 255 244 206 

NACE C 26-28, 33 1 427 322 308 252 

NACE C 29-30 305 224 214 176 

NACE C 16, 31-32 842 286 274 235 

NACE D, E 482 229 217 190 

NACE F 5 563 373 354 281 
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Stratifiering, indelning efter  
näringsgren och storlek på företaget 

Populations-
storlek 

Urvals-
storlek 

Tillhör mål-
populationen 

Antal 
svar 

Näringsgren     

NACE G 45 1 010 283 272 217 

NACE G 46 3 745 381 373 309 

NACE G 47 3 401 494 465 365 

NACE H 2 810 393 381 281 

NACE I 3 419 500 462 325 

NACE J 2 204 400 390 322 

NACE K 64-65 322 242 228 209 

NACE K 66 284 176 161 135 

NACE L, M, N, R och S 9 711 430 416 339 

Totalt 39 268 6 000 5 717 4 599 

Anm.: Näringsgrenar redovisas i tabellen enligt SNI 2007, avdelning (bokstav) och 
huvudgrupp (tvåsifferkod). 

Variabler där imputering använts samt andelen imputerade objekt av 
samtliga svarande företag som ska lämna en uppgift för variabeln 
visas nedan. 

Variabel 
Andel 

imputerade 
objekt (%) 

A2m Antal anställda män 31/12 2015 1,21 

A2f Antal anställda kvinnor 31/12 2015 1,75 
A4 Totala antalet faktiskt arbetade timmar 
2015 1,62 
A5 Totala arbetskraftskostnaderna 2015 0,48 
C1tot Totala antalet anställda personer som 
deltagit i kurser 3,01 
C2m Totala antalet anställda män som 
deltagit i kurser 7,85 
C2f Totala antalet anställda kvinnor som 
deltagit i kurser 10,88 
C3tot Totala antalet timmar som anställda 
deltagit i kurser på betald arbetstid 8,26 
C3i Totala antalet timmar som anställda 
deltagit i interna kurser på betald arbetstid 10,41 
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Variabel 
Andel 

imputerade 
objekt (%) 

C3e Totala antalet timmar som anställda 
deltagit i externa kurser på betald arbetstid 10,69 
C4 Andel kurstimmar som använts till 
obligatoriska kurser inom hälsa och 
säkerhet 3,61 
C7sub Totala kostnaden för anställdas 
deltagande i kurser 17,37 

 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Det partiella bortfallet i frivilliga (flervals)frågor överstiger i de flesta 
fall 30 procent. För majoriteten av de frivilliga frågorna redovisades 
inga resultat på grund av det höga bortfallet.  

Några av de frivilliga frågorna bedömdes dock vara viktiga för att 
förklara skillnader i de viktigaste målstorheterna. För att kunna 
redovisa resultat för dessa har justerade vikter beräknats baserade på 
antal svarande företag per fråga. De frivilliga frågor för vilka resultat 
har publicerats är; 

- Fråga 4) Hade en speciell person eller enhet inom företaget 
ansvar för personalutbildning under år 2015?  

- Fråga 5) Genomförs en utvärdering av företagets framtida 
kompetensbehov regelbundet? 

- Fråga 7) Vilka kompetensområden anses viktigast för 
företagets utveckling under de närmaste åren? 

- Fråga 8) Brukar företaget ta fram en skriftlig 
utbildningsplan/-program? 

- Fråga 9) Brukar företaget ha en årlig budget i vilken medel 
avsätts för personalutbildning? 

- Fråga 33) Vilka var anledningarna till att företaget erbjöd 
grundläggande yrkesutbildning, t.ex. lärlingsprogram? 
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