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Instruktion till modul om livslångt lärande i AKU 2 003 

 

Inledning 

Modulen om livslångt lärande genomförs som ett tillägg i 
arbetskraftsundersökningarna i alla EU:s medlemsstater under 2003. I 
Sverige ställs frågorna till halva rotationsgrupp 7 i AKU under januari-
november och till halva rotationsgrupp 2 i december. 
 
 

Grundläggande begrepp 

Nedanstående begrepp används ofta i frågekommentarerna, där de skrivs i 
kursiv stil. 
 

Formell utbildning 

Organiserade utbildningar i det ”vanliga” utbildningssystemet. 
Här ingår grundskola, gymnasieskola, universitet/högskola, kommunal 
vuxenutbildning (komvux) och annan vuxenutbildning, folkhögskola, 
kvalificerad yrkesutbildning (KY), arbetsmarknadsutbildning, polishögskola 
och försvarshögskola. 
En försvårande omständighet är att det finns formella utbildningar som inte 
täcks in under ovanstående samlingsnamn. Det handlar om små skolor med 
specialutbildningar. Beckmans skola, International Business School, RMI 
School of Communication och Pålmans handelsinstitut är exempel på några 
av de större av dessa. 
Frågorna U1-U7 handlar om formell utbildning. 

Icke-formell utbildning 

Organiserad utbildning utanför formell utbildning. 
Här ingår t.ex. utbildning i arbetet eller inom någon hobby.  
Utbildningarna kan gå under skilda namn som kurs, studiecirkel, konferens, 
kongress, workshop, seminarium, föreläsning, studiedag. Det kan även 
handla om privatlektioner eller instruktioner från tränare eller annan 
rådgivare. 
Utbildningarna kan vara organiserade av exempelvis arbetsgivare, 
utbildningsföretag, musikskola, studieförbund, trafikskola, 
idrottsförbund/idrottsförening eller fackförening. 
Frågorna U8-U33 handlar om icke-formell utbildning. 
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Informell utbildning/Informellt lärande 

Icke organiserat lärande utan att delta i kurser eller andra utbildningar. 
Läxläsning, annat hemarbete eller informationssökning i samband med 
organiserad utbildning ska inte räknas med. 
Fråga U34 handlar om informell utbildning/informellt lärande. 
 

U1 

Du sa tidigare att du inte studerar något för närvarande. Har du 
studerat något under de senaste 12 månaderna? Ta med studier i 
grundskola, gymnasieskola, högskola, komvux eller andra utbildningar 
av liknande slag. 
Frågan ställs till dem som inte studerar för närvarande (M35=2). 
 
Har du studerat något under de senaste 12 månaderna? Ta med studier 
i grundskola, gymnasieskola, högskola, komvux eller andra utbildningar 
av liknande slag. 
Frågan ställs till dem som studerar för närvarande i icke-formell utbildning. 
 
Båda frågeformuleringarna syftar till att ta reda på om personen har studerat i 
formell utbildning under det senaste året. 
 

U2 

Du har redan talat om att du studerar. Kan du beskriva närmare vilken 
typ av utbildning det är? 
Frågan ställs till dem som studerar för närvarande i grundskola, 
gymnasieskola, folkhögskola, komvux eller kunskapslyftet (M38=01). Det 
behövs en mer detaljerad kodning av utbildningstyp än i M38. 
 
Vilken typ av utbildning deltog du i senast? 
Frågan ställs till dem som svarat ja på U1. 
 
 
Båda frågeformuleringarna syftar till att ta reda på vilken typ av formell 
utbildning personen har deltagit i. Endast ett svar är tillåtet, så personer som 
deltagit i fler än en utbildning ska ange den senast påbörjade. 
 
01 Grundskola 
Här ingår endast grundskoleutbildning årskurs 1-9 för ungdomar. I praktiken 
är det endast utbildning på högstadiet som kan vara aktuell i undersökningen. 
Utbildning på grundskolenivå för vuxna ska in på alternativ 04. 
 
02 Svenskundervisning för invandrare (SFI) 
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03 Gymnasieskola 
Här ingår endast ungdomsgymnasiets utbildningar. 
Utbildning på gymnasienivå i komvux eller annan vuxenutbildning ska in på 
alternativ 04. 
 
04 Vuxenutbildning, kunskapslyftet 
Kommunal vuxenutbildning är den största anordnaren av vuxenutbildning. 
Andra större anordnare är Lernia och Centrum för flexibelt lärande (f.d. 
Statens skola för vuxna i Härnösand och Norrköping). 
Kunskapslyftet är utbildning på gymnasienivå för vuxna. Utbildningen kan 
ges av olika utbildningsanordnare, där komvux är den vanligaste. 
 
05 Utbildning vid folkhögskola 
Folkhögskolor drivs av folkrörelser eller landsting. Allmän kurs som kan ge 
behörighet till högskolestudier är en viktig del av verksamheten. 
Utbildningen är för det mesta på grundskole- eller gymnasienivå.  
 
Folkhögskolorna erbjuder också många särskilda kurser t.ex. i musik, medie-
kunskap, konsthantverk, teater, språk, friskvård eller turism. En del av dessa 
kurser är yrkesinriktade. Som exempel kan nämnas utbildning till 
fritidsledare, kantor, dramapedagog, journalist och behandlingsassistent. 
 
Hit hör inte: 
Kortare kurser än en termin vid folkhögskola ska in på alternativ 10. 
 
06 Arbetsmarknadsutbildning via arbetsförmedlingen 
Utbildningen är yrkesinriktad och främst riktad till arbetslösa. 
 
07 Utbildning vid universitet och högskola 
Här ingår grundutbildning (program och fristående kurser) samt 
forskarutbildning vid universitet och högskola. Polishögskolan och 
Försvarshögskolan hör också hit. 
 
Hit hör inte: 
Folkhögskola ska in på alternativ 05. 
Folkuniversitetet ska in på alternativ 10 
 
08 Utländsk utbildning vid high school eller college 
Hit hör utbildningar utomlands på gymnasie- eller högskolenivå. 
 
09 Annan utbildning 
Hit hör endast annan utbildning som är formell, och inte hör hemma på 
alternativ 01-08. Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är den största hithörande 
utbildningen. Utbildning till pastor och diakon ska föras hit. Likaså 
utbildningar som bedrivs av Beckmans skola, International Business School, 
RMI School of Communication och Pålmans handelsinstitut. 
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10 Studiecirklar eller kurser inom arbetet eller någon hobby 
Hit hör utbildningar som organiseras av arbetsgivaren, utbildningsföretag, 
studieförbund, idrottsföreningar, trafikskolor m.fl. 
OBS! Dessa räknas som icke-formella och ska redovisas senare i formuläret. 
Har detta alternativ markerats slussas intervjun tillbaka till U1. 
 

U3a 

Är det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning eller är det 
en påbyggnadsutbildning? 
Frågan ställs till dem som studerar för närvarande i vuxenutbildning 
(M38=01 och U2=04). 
 
Var det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning eller var 
det en påbyggnadsutbildning? 
Frågan ställs till dem som har studerat i vuxenutbildning under de senaste 12 
månaderna, men inte gör det för närvarande (U2=04). 
 

• Grundläggande vuxenutbildning ger kunskaper motsvarande den 
nioåriga obligatoriska grundskolan. 

• Gymnasial vuxenutbildning ger kunskaper motsvarande 
gymnasieskolan. 

• Påbyggnadsutbildning ger fördjupade eller breddade 
yrkeskunskaper. För att komma in på påbyggnadsutbildning krävs 
förkunskaper motsvarande gymnasieskolan. 

 

U3b 

Du sa tidigare att du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Är det på 
grundskolenivå, gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå? 
Frågan ställs till dem som för närvarande deltar i arbetsmarknadsutbildning 
(M38=31). 
 
Är det utbildning på grundskolenivå, gymnasial nivå eller 
eftergymnasial nivå? 
Frågan ställs till dem som för närvarande deltar i utbildning vid folkhögskola 
eller utländsk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå (M38=01 och 
U2=05,08). Frågan ställs även till dem som för närvarande deltar i 
arbetsmarknadsutbildning, men svarade ett annat alternativ tidigare (M38=01 
och U2=06). 
 
Var det utbildning på grundskolenivå, gymnasial nivå eller 
eftergymnasial nivå? 
Frågan ställs till dem som har deltagit i arbetsmarknadsutbildning, 
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folkhögskola eller utländsk utbildning under de senast 12 månaderna 
(U2=05, 06, 08). 
 

• Grundskolenivå ger kunskaper motsvarande den nioåriga 
obligatoriska grundskolan. 

• Gymnasienivå ger kunskaper motsvarande gymnasieskolan. 
• Eftergymnasial nivå ger kunskaper utöver gymnasienivå. Det kan 

vara påbyggnadsutbildning i komvux eller en utbildning vid 
högskolan inom arbetsmarknadsutbildning. På folkhögskola kan det 
t.ex. röra sig om utbildningar till fritidsledare, idrottskonsulent, 
kantor, dramapedagog, journalist, behandlingsassistent och 
teckentolk. 

 
U3c 
Du sa tidigare att du studerar vid högskola/universitet. Deltar du i 
grundutbildning eller forskarutbildning? 
Frågan ställs till dem som för närvarande deltar i utbildning vid högskola 
eller universitet (M38=02). 
 
Är det grundutbildning eller forskarutbildning?  
Frågan ställs till dem som för närvarande deltar i utbildning vid högskola 
eller universitet, men gav ett annat svar tidigare (M38=01, U2=07) 
 
Var det grundutbildning eller forskarutbildning? 
Frågan ställs till dem som har deltagit i utbildning vid högskola eller 
universitet under de senast 12 månaderna (U2=07). 
 

• Grundutbildning vid högskola/universitet är program eller 
fristående kurser. Även s.k. masterutbildning räknas hit. 

• Forskarutbildning  leder fram till licentiatexamen eller 
doktorsexamen. Kallas även doktorandutbildning. 

 

U3d 

Var det utbildning på gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå? 
Frågan ställs till dem som har deltagit i annan formell utbildning under de 
senast 12 månaderna (U2=09). Liksom i U3b syftar frågan till att ta reda på 
vilken nivå studierna är. 
 

U4 

Vad heter utbildningen och vilket är huvudämnet? 
Frågan ställs till alla som deltagit i formell utbildning, med undantag av 
grundskola, grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare. 
 
Frågan syftar till att ta reda på vilken ämnesinriktning utbildningen har. 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN    6(12) 
 
 
 
 
 
 

 
 
SE_AHM2003_Instructions_SE.doc 
14-11-25 14.14 
 

Eftersom ämnesinriktningen ska kodas behövs en detaljerad beskrivning med 
både namn på utbildningen och huvudämne. 
 
Om svar på huvudämnet är ”språk” måste vi veta vilket språk det handlar 
om. 
 
Om svar på huvudämnet är ”data” eller ”IT” behövs information om det 
handlar om datateknik, systemering, programmering, webbteknik eller att 
använda en PC/dator. 
 
Om svar på huvudämnet är ”ekonomi” behövs information om det handlar 
om företagsekonomi, redovisning eller nationalekonomi. 
 
Om svar på huvudämne är ”naturvetenskap” behövs information om det är 
biologi, miljövetenskap kemi, fysik eller geologi. 
 
U5 
Hur lång är utbildningen totalt ? 
Frågan ställs till dem som för närvarande deltar i formell utbildning, med 
undantag av grundskola, grundläggande vuxenutbildning, svenska för 
invandrare och gymnasieskola. 
 
Hur lång var utbildningen totalt? 
Frågan ställs till dem som under de senast 12 månaderna, men inte för 
närvarande, har deltagit i formell utbildning, med undantag av grundskola, 
svenska för invandrare och gymnasieskola. 
 
Frågorna syftar till att få reda på längden på hela utbildningen. För pågående 
utbildning ange den planerade längden på utbildningen. För genomförd 
utbildning är det den totala längden som är av intresse, d.v.s. inte bara 
längden under de senaste 12 månaderna. 
 

U6 

Studerade du på heltid eller deltid? 
Frågan ställs till dem som under de senast 12 månaderna, men inte för 
närvarande, har deltagit i formell utbildning, med undantag av grundskola, 
grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och gymnasieskola. 
 
Frågan syftar till att ta reda på om utbildningen var på heltid eller deltid. 

• Heltidsstudier vid universitet/högskola omfattar 20 poäng per termin, 
eller 1 poäng per vecka. 

• I komvux väljer personen studietakt själv, så något givet mått på 
heltid finns inte. Cirka 400 poäng per termin eller 20 poäng per vecka 
är ett grovt mått för full studietakt för gymnasial vuxenutbildning. 

• De flesta folkhögskolekurser är heltidsstudier. 
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• Arbetsmarknadsutbildning är för det mesta heltidsstudier. 
 

U7 

Har du deltagit i utbildningen under de senaste 4 veckorna? 
Frågan ställs till dem som under de senast 12 månaderna, men inte för 
närvarande, har deltagit i formell utbildning (U1=1). 
 
Frågan syftar till att mäta deltagande i utbildningen under de senaste fyra 
veckorna. 
 
U8a 
Har du deltagit i någon kurs eller studiecirkel under de senaste 12 
månaderna? Det kan vara inom arbetet eller av personligt intresse 
Frågan ställs till samtliga. 
 
Frågan syftar till att mäta deltagande i kurser eller studiecirklar inom icke-
formell utbildning, dvs. organiserad utbildning utanför grundskola, 
gymnasieskola, komvux högskola etc. 
 
Kursanordnare kan vara arbetsgivaren, utbildningsföretag, musikskola, 
studieförbund (t.ex. ABF, TBV, Studiefrämjandet, Vuxenskolan, Sensus), 
trafikskola, fackförening, idrottsförbund/idrottsförening. 
 
Innehållet i kurser/studiecirklar kan vara mycket varierande t.ex. 
akvarellmåleri, arbetsmiljö, dans, engelska, företagsekonomi, hjärt- och 
lungräddning, hunddressyr, körkortslektion, ledarskap, piano, ridning, 
släktforskning, vävning, yoga. 
 
OBS! Även kurser/studiecirklar kortare än en dag ska tas med. 
 

U8b 

Hur många? 
Frågan ställs till dem som svarat ja på U8a. 
 
Frågan syftar till att mäta antalet kurser/studiecirklar inom icke-formell 
utbildning under de senaste 12 månaderna. 
 

U9a 

Har du deltagit i något av följande under de senaste 12 månaderna? 
(Konferens, kongress eller workshop) 
(Seminarium eller föreläsning) 
(Studiedag) 
(Privatlektion eller instruktion från tränare eller  annan rådgivare) 
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Frågan ställs till samtliga 
 
Frågan syftar till att mäta deltagande i konferenser, kongresser, workshops, 
seminarier, föreläsningar m.m. inom icke-formell utbildning. 
 
Anordnare är samma som i U8a, dvs. arbetsgivare, utbildningsföretag, 
musikskola, studieförbund m.fl. 
 
OBS! Även aktiviteter kortare än en dag ska tas med. 
 

U9b 

Frågan ställs till dem som svarat ja på något i U9a, undantaget dem som 
svarat ja på samtliga ”aktiviteter”. 
 
Frågan syftar till att mäta antalet ”aktiviteter” (konferens, seminarium etc.) 
under de senaste 12 månaderna.  
Antalet ”aktiviteter” bör vara åtminstone lika många som antalet ja-svar i 
U9a. 
 

U10 

Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudämnet i den senaste av 
dessa utbildningar? 
Frågan ställs till dem som deltagit i fler än en icke-formell utbildning. 
(U8b+U9b>1 eller 9a=4) 
 
Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudämnet i denna 
utbildning? 
Frågan ställs till dem som deltagit i endast en icke-formell utbildning. 
(U8b+U9b=1). 
 
OBSERVERA att från och med U10 används samlingsbegreppet 
”utbildning” för alla aktiviteter i U8 och U9 (kurs, studiecirkel, konferens, 
föreläsning etc.) 
 
Frågan syftar till att ta reda på vilken ämnesinriktning den senaste 
utbildningen har.  
 
Om svar på huvudämnet är ”språk” måste vi veta vilket språk det handlar 
om. 
 
Om svar på huvudämnet är ”data” eller ”IT” behövs information om det 
handlar om datateknik, systemering, programmering, webbteknik eller att 
använda en PC/dator 
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Om svar på huvudämnet är ”ekonomi” behövs information om det handlar 
om företagsekonomi, redovisning eller nationalekonomi. 
 
Om svar på huvudämne är ”naturvetenskap” behövs information om det är 
biologi, miljövetenskap kemi, fysik eller geologi. 
 

U11 

Vilket var det viktigaste skälet till att du deltog i utbildningen? Var det 
huvudsakligen personliga skäl eller huvudsakligen yrkesrelaterade skäl? 
Frågan ställs till dem som svarade på U10, dvs. till dem som deltagit i minst 
en icke-formell utbildning. 
 
Yrkesrelaterade skäl behöver inte vara knutna till  nuvarande arbete. Det kan 
vara en utbildning som ökar möjligheterna att byta jobb eller att få ett jobb 
för dem som inte har arbete. 
 

U12 

Hur många dagar under de senaste 12 månaderna omfattade 
utbildningen? 
Frågan ställs till dem som deltagit i minst en icke-formell utbildning. 
 
Frågan syftar till att, tillsammans med U13, mäta hur många timmar 
personen deltog i utbildningen under de senaste 12 månaderna. U12 ska ge 
antalet utbildningsdagar under de senaste 12 månaderna. 
 

• Endast de dagar som utbildningen gavs ska räknas med. 
• Dagar med endast självstudier i samband med utbildningen ska inte 

räknas med. 
• Dagar med resor till och från utbildningen ska inte räknas med, om 

det inte gavs utbildning på samma dag som resan. 
• Utbildningar på mindre än en dag räknas som 1 dag. 

 

U13 

Hur många timmar i genomsnitt per utbildningsdag omfattade 
utbildningen? 
Frågan ställs till dem som deltagit i minst en icke-formell utbildning. 
 
Frågan syftar till att, tillsammans med U12, mäta hur många timmar 
personen deltagit i utbildning under de senaste 12 månaderna. U13 ska ge 
genomsnittligt antal timmar per utbildningsdag, vilket innebär att tiden inte 
bör överstiga 10 timmar. 
 

• Självstudier i samband med utbildningen ska inte räknas med 
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• Resor till och från utbildningen ska inte räknas med 
• Utbildningar på mindre än en timme räknas som 1 timme 

 

U14 

Utbildningen omfattade alltså xxxx timmar under de senaste 12 
månaderna. Stämmer detta? 
Frågan ställs till dem som deltagit i minst en icke-formell utbildning. De som 
svarat ”vet ej” på U12 eller U13 får dock inte frågan. 
 
Frågan är en kontrollfråga. Produkten mellan antalet dagar i U12 och 
genomsnittligt antal timmar i U13 ska ge det totala antalet timmar på 
utbildningen under de senaste 12 månaderna. 
 
Om intervjupersonen inte anser att antalet timmar stämmer, ska hon/han ge 
ett mer korrekt antal. 
 

U15 

Bedrevs utbildningen helt eller delvis på betald arbetstid? 
Frågan ställs till dem som deltagit i minst en icke-formell utbildning. 
 
Om intervjupersonen endast svarar ”ja” på frågan, läs upp alternativ 1 och 2. 
 

U16 

Var det huvudsakligen utanför betald arbetstid? 
Frågan ställs till dem som svarat att utbildningen delvis var på betald 
arbetstid (U15=2). 
 
Frågan syftar till att ta reda på om utbildningen till största delen var utanför 
betald arbetstid eller under minst hälften av tiden på betald arbetstid. 
 

U17-U23 

Frågorna ställs till dem som deltagit i minst två icke-formella utbildningar. 
(U8b+U9b>1 eller 9a=4). 
Frågorna handlar om den näst senaste utbildningen. I övrigt är frågorna lika 
som U10-U16. 
 

U24-U30 

Frågorna ställs till dem som deltagit i minst tre icke-formella utbildningar. 
(U8b+U9b>2 eller 9a=4). 
Frågorna handlar om den tredje senaste utbildningen. I övrigt är frågorna lika 
som U10-U16/U17-U23. 
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U31 

Frågorna ställs till dem som deltagit i minst fyra icke-formella utbildningar. 
(U8b+U9b>3 eller 9a=4). 
 
Frågan syftar till att mäta hur många timmar totalt personen har deltagit i 
icke-formell utbildning under de senaste 12 månaderna. Intervjupersonen får 
summan av antalet timmar i de tre senaste utbildningarna och ska ge en 
uppskattning av det totala antalet timmar. 
 
Det totala antalet timmar bör rimligen inte bli mindre än summan av 
timmarna i de tre senaste utbildningarna. 
 

U32 

Har du deltagit i denna utbildning under de senaste 4 veckorna? 
Frågan ställs till dem som deltagit i en icke-formell utbildning under de 
senaste 12 månaderna. 
 
Har du deltagit i någon av dessa utbildningar under de senaste 4 
veckorna? 
Frågan ställs till dem som deltagit i mer än en icke-formell utbildning under 
de senaste 12 månaderna. 
 
Frågan syftar till att ta reda på om personer har deltagit i utbildningen 
respektive någon av utbildningarna under de senaste 4 veckorna. 
 

U33 

Hur många timmar har du deltagit i utbildning under  de senaste 4 
veckorna? 
Frågan ställs till dem som svarat ja i U32 
 
Frågan syftar till att mäta hur många timmar personen har deltagit i icke-
formell utbildning under de senaste 4 veckorna. 
 
Om antalet timmar överstiger 160 (5 dagar per vecka á 8 timmar i 4 veckor), 
fråga om personen endast har räknat med utbildningstimmar. Självstudier 
och resor ska inte räknas med. 
 

U34 

Har du under de senaste 12 månaderna använt någon av följande 
metoder för att förbättra dina kunskaper eller färd igheter? 
(Självstudier genom att läsa facklitteratur och facktidskrifter) 
(Inlärning / informationssökning via internet/ intr anät) 
(Utbildning via radio, TV, video, utbildningsradio, CD, kassett) 
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(Inlärning/informationssökning via besök på bibliotek och andra 
organisationer som förmedlar utbildningsmaterial) 
Frågan ställs till samtliga. 
 
Frågan syftar till att mäta inlärning på egen hand, s.k. informellt lärande, 
under de senaste tolv månaderna. 
 
Det ska vara lärande utan att delta i kurser eller andra utbildningar. 
Läxläsning, annat hemarbete eller informationssökning i samband med 
organiserad utbildning ska inte räknas med. 
 
Det måste också finnas en intension att lära sig något när någon av 
metoderna används. Att t.ex. titta på TV som avkoppling eller planlöst surfa 
runt på webben räknas inte som lärande. 
 
 
Om du har frågor som gäller tillägget om livslångt lärande kan du ta kontakt 
med Harald Theorin, Sinisa Sauli, eller Ann-Charlotte Larsson, AM/UA. 
 
Harald Theorin 
Telefon: 019 – 17 69 37 
e-post: harald.theorin@scb.se 
 
Sinisa Sauli 
Telefon: 019 – 17 62 15 
e-post: sinisa.sauli@scb.se 
 
Ann-Charlotte Larsson (t.o.m 31/3 2003) 
Telefon: 019 – 17 63 14 
e-post: lotta.larsson@scb.se 


