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Deltagande i olika former av studier 
 
9 Vill inte vara med           Avsluta intervjun 
 
Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den 
intervjuade personen om det anses nödvändigt. Det är endast text i fet stil som är tänkt att läsas upp av 
intervjuaren. Det finns också filter under frågorna som är inom parenteser och i kursiv stil. 
 
Vill ej svara på någon av frågorna ange 9 som svar (detta räknas som nej i filtren). 
 

Introduktion: Jag skall den här gången också ställa  några frågor om 
deltagande i utbildningar och kurser. 
 
     
   
Filter 1:  Om M35=1 och M38=01    Gå till fråga 2 
                       Om M35=1 och M38=02   Gå till fråga 3c 
                       Om M35=1 och M38=03   Gå till fråga 8a 
                       Om M35=1 och M38=31  Gå till fråga 3b 
                       Om M35=1 och M38=33  Gå till fråga 8a 
                       Övriga     Gå till fråga 1 

   
   
1 Du sa tidigare att du inte studerar något för närva rande. Har du studerat något under de senaste 12 

månaderna? Ta med studier i grundskola, gymnasiesko la, högskola, komvux eller andra utbildningar 
av liknande slag. 
Kurser och studiecirklar inom arbetet eller någon hobby skall inte vara med. 
(Filter; M35=2) 
       Har du studerat något under de senaste 12 månaderna ? Ta med studier i grundskola, gymnasieskola, 
högskola, komvux eller andra utbildningar av liknan de slag. 
Kurser och studiecirklar inom arbetet eller någon hobby skall inte vara med. 
(Filter; M35=1 och M38=04, 88, 34, 35, 36, 37, 87) 
 
1 Ja------->Fråga 2                                            8 Vet ej -------> Fråga 8a 
2 Nej -------> Fråga 8a 
      

2 Du har redan talat om att du studerar. Kan du beskr iva närmare vilken typ av utbildning det är? 
(Se filter 1-M35=1, M38=01) 

 Vilken typ av utbildning deltog du i senast? 
(Svarat Ja i fråga 1)  

      Om flera utbildningar pågår samtidigt välj den som 
påbörjades senast. 

    

01 Grundskola  -------> Gå till fråga 7 (filter 2) 
      
02 Svenskundervisning för invandrare (SFI)  -------> Gå till fråga 7 (filter 2) 
      
03 Gymnasieskola  -------> Gå till fråga 4 

      
04 Vuxenutbildning, kunskapslyftet 

(t.ex. inom kommunal vuxenutbildning, Centrum för flexibelt lärande 
(f.d. Statens skolor för vuxna), Lernia) 

 
-------> Gå till fråga 3a 

      
05 Utbildning vid folkhögskola -------> Gå till fråga 3b 

      
06 Arbetsmarknadsutbildning via arbetsförmedlingen 

 
-------> Gå till fråga 3b 

      07 Utbildning vid Universitet och högskola  -------> Gå till fråga 3c 

      
08 Utländsk utbildning t.ex. high school eller college  -------> Gå till fråga 3b 
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09 Annan utbildning (t.ex. kvalificerad yrkesutbildning, 

Beckmans skola, International Business School, 
RMI School of Communication, Pålmans 
handelsinstitut, pastorsutbildning, diakonutbildning) 

 
-------> Gå till fråga 3d 

      
10 Studiecirklar eller kurser inom arbetet eller någon 

hobby t.ex. kurser organiserade av arbetsgivaren, 
studieförbund, folkuniversitetet etc. 

FEL – dessa typer av utbildningar redovisas inte här! 
 
-------> Gå tillbaka till fråga 1 

88 Vet ej  -------> Gå till fråga 4 

      
3a Är det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning eller är det en påbyggnads-

utbildning?          (M35=1, M38=01,fråga 2=04) 
 Var det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning eller var det en 

påbyggnadsutbildning? (fråga 1 = Ja, fråga 2 = 04) 
 
1 Grundläggande vuxenutbildning                                          -------> Gå till fråga 7 
2 Gymnasial vuxenutbildning                                                   -------> Gå till fråga 4 
3 Påbyggnadsutbildning                                                           -------> Gå till fråga 4 
8 Vet ej                                                                                      -------> Gå till fråga 4 

        
3b Du sa tidigare att du deltar i en arbetsmarknadsutbildning. Är det på grundskolenivå, 

gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå?    (M35=1, M38=31) 
 Är det utbildning på grundskolenivå, gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå? 

(M35=1, M38=01,fråga 2=05, 06, 08) 
 Var det utbildning på grundskolenivå, gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå?  

(Fråga 1=Ja, Fråga 2=05, 06, 08) 
 
1 Grundskolenivå                                                                   -------> Gå till fråga 7 
2 Gymnasial nivå                                                                   -------> Gå till fråga 4 
3 Eftergymnasial nivå                                                           -------> Gå till fråga 4 
8 Vet ej                                                                                  -------> Gå till fråga 4 
         

3c Du sa tidigare att du studerar vid högskola/universitet. Deltar du i grundutbildning eller 
forskarutbildning? 
Alla utbildningar oavsett längd som inte tillhör forskarutbildningen ingår i grundutbildning.   (M35=1, M38=02) 

 Är det grundutbildning eller forskarutbildning? 
Alla utbildningar oavsett längd som inte tillhör forskarutbildningen ingår i grundutbildning. 
(M35=1, M38=01, Fråga 2=07) 
 

Var det grundutbildning eller forskarutbildning?  
Alla utbildningar oavsett längd som inte tillhör forskarutbildningen ingår i grundutbildning.  
(Fråga 1 = Ja, Fråga 2 = 07) 
 
1 Grundutbildning vid högskola/universitet, annan eftergymnasial utbildning         -------> Gå till fråga 4 
2 Forskarutbildning vid högskola/universitet (lic., doktorand)                                  -------> Gå till fråga 4 
8 Vet ej                                                                                                                     -------> Gå till fråga 4 

   
3d Var det utbildning på gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå?  

(Fråga 1 = Ja, Fråga 2 = 09) 
1 Gymnasial nivå                                                                                                     -------> Gå till fråga 4 
2 Eftergymnasial nivå (exempelvis fritidsledare, kantor, kvalificerad yrkesutbildning) ---> Gå till fråga 4 
8 Vet ej                                                                                                                     -------> Gå till fråga 4 

        
4 Vad heter utbildningen och vilket är huvudämnet?              (M35=1, M38=01, fr2=03,04,05 eller M35=1, 

M38= 02,31 eller fr1=1, fr2=03 – 09, 88) 
    Exempelvis samhällsvetenskapsprogrammet – ekonomisk gren, civilingenjörsprogrammet – maskinteknik, 

fristående kurser – huvudämne engelska, folkhögskola – gymnasiekompetens, omvårdnadsutbildning för 
vuxna, komvux – huvudämne matematik. 

   
  _______________________________________________________________________________________  
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   5 Hur lång är utbildningen totalt ?   (M35=1, M38=01,fr2=04-09 eller M35=1,M38=02,31) 

  Hur lång var utbildningen totalt?  (Fråga 1 = Ja, fråga 2 = 04-09, 88) 
  Utbildningens totala längd skall anges inte bara längden under de senaste 12 månaderna. 
 

1 Kortare än 1 termin 
2 1 – 3 terminer 
3 4 terminer eller längre 
8 Vet ej 

 
   
6 Studerade du på heltid eller deltid?   (Fråga 1=Ja, Fråga 2 = 04-09, 88) 

 

 1 Heltid 
2 Deltid 
8 Vet ej 

   
   
 Filter 2:  Om M35=1 och M38=01, 02, 03, 31, 33    Gå till fråga 8a 

                       Övriga med fråga 1 = Ja Gå till fråga 7 

7 Har du deltagit i utbildningen under de senaste 4 v eckorna? 
 

 1 Ja 
2 Nej                 8 Vet ej 

    
   
B Nu kommer några frågor om utbildningar utanför det vanliga utbildningssystemet (dvs. utanför 
grundskola, gymnasium, högskola/universitet, folkhögskola, komvux, arbetsmarknadsutbildning etc.) 

   
   
8a Har du deltagit i någon kurs eller studiecirkel und er de senaste 12 månaderna? Det kan vara 

inom arbetet eller av personligt intresse.  
 
Exempel på kurser; trafikskola, föräldrakurs, språk, programvaror och kurser inom idrott, hantverk, musik eller 
dans samt personlig utveckling.  
Självstudier skall ej redovisas under detta avsnitt. 

   
 1 Ja                       ------->           8b Hur många?  

2 Nej                                           1  1 kurs/studiecirkel          3  3 kurser/studiecirklar                 
8    Vet ej                                        2  2 kurser/studiecirklar      4  Fler än 3 kurser/studiecirklar    8 Vet ej 

   
9a Har du deltagit i något av följande under de senast e 12 månaderna? 

      
 Aktivitet Ja Nej Vet ej 

      
 Konferens, kongress eller workshop 1 2 8 

 Seminarium eller föreläsning 1 2 8 

 Studiedag 1 2 8 

 Privatlektion eller instruktion från tränare eller annan 
rådgivare 

1 2 8 

      
   
9b Hur många?                 (Filter; Ja på någon av aktiviteterna i fråga 9a och < 4 Ja) 

1  1 konferens/seminarie etc..          3  3 konferenser/seminarier etc. 
2  2 konferenser/seminarier etc.       4  Fler än 3 konferenser/seminarier etc.           8 Vet ej 
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 Filter 3:          Om Ja i någon av fråga 8a respektive 9a -------> Gå till fråga 10 

                    Om Nej/vet ej i fråga 8a och Nej/vet ej i samtliga i fråga 9a  - ------> Gå till fråga 34 

      
   
10 Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huv udämnet i den senaste av dessa utbildningar? 

(Om summan av 8b resp. 9b > 1 eller minst 4 Ja under fråga 9a)  
 
Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudä mnet i denna utbildning?  
(Summan av 8b och 9b = 1) 

       
 Exempelvis kurs i akvarellmåleri, arbetsmiljö, dans, engelska, företagsekonomi, hjärt- och lungräddning, 

hunddressyr, körkortslektion, ledarskap, piano, ridning, släktforskning, vävning, yoga. 
 
Dela upp datakurser/datautbildningar i systemering, användning, maskin och allmänt. 

       
 Ämne/innehåll: ____________________________________________________________________________  
   
   
11 Vilket var det viktigaste skälet till att du 

deltog i utbildningen? Var det 
huvudsakligen personliga skäl eller huvud-
sakligen yrkesrelaterade skäl?  

1 Huvudsakligen personliga skäl 
 
2 Huvudsakligen yrkesrelaterade skäl  
 
8 Vet ej 
    

   
12 Hur många dagar under de senaste 12 

månaderna omfattade utbildningen? 
 
 
Påpeka för IP att endast kurs-dagar under de 
senaste 12 månaderna skall räknas med. 
Självstudier och resor i samband med deltagandet 
skall ej vara med. 
 

    
                                                888 Vet ej 
 
Exempel: . Mindre än en dag ange 1 dag 
  En dag i veckan i tio veckor ange 10 dagar. 
  Hel vecka ange 5 dagar. 
  Hel månad ange 20 dagar. 
  Helt halvår ange 120 dagar. 
  Hel termin ange 100 dagar 
    

   
13 Hur många timmar i genomsnitt per 

utbildningsdag omfattade utbildningen? 
 
Självstudier och resor i samband med deltagandet 
skall ej vara med. 

 
             Timmar 
 
88 Vet ej 
 

   
     
Filter 4: Om fr12=0, 888 eller fr13=0, 88 då blir fr14 =8888 (dvs. vill ej svara/vet ej). 
 
   Om 0<fr12<888 och 0<fr13<88 då beräknas totala antalet timmar för utbildningen/kursen: Fr. 12 * Fr. 13 = xxxx tim. 

   
   
14 Utbildningen omfattade alltså xxxx timmar 

under de senaste 12 månaderna. Stämmer 
detta? 
 

1 Ja 
 
2 Nej              Totala antalet timmar: 
 
8 Vet ej 

   
   
15 Bedrevs utbildningen helt eller delvis på 

betald arbetstid? 
1 Ja, helt på betald arbetstid            ------> fråga 17 
2 Ja, delvis på betald arbetstid        ------> fråga 16 
3 Nej, helt utanför betald arbetstid   ------> fråga 17 
4 Hade inte något arbete vid det tillfället > fråga 17 
8 Vet ej                                             ------> fråga 17 
 

   
   
16 Var det huvudsakligen utanför betald 

arbetstid? 
1 Ja 
2 Nej 
8 Vet ej 
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Filter 5:    (8b=8,9b=8 översätts till 0) Summan av fråga 8b och 9b > 1 eller minst 4 Ja i fråga 9a.                Gå till fråga 17  
 
  Summan av fråga 8b och 9b = 1 eller (8b>=8 och 9b>=8)              Gå till fråga 32 
 
   
17 Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudämnet i den näst senaste utbildningen?  
       
 Exempelvis kurs i akvarellmåleri, arbetsmiljö, dans, engelska, företagsekonomi, hjärt- och lungräddning, 

hunddressyr, körkortslektion, ledarskap, piano, ridning, släktforskning, vävning, yoga. 
 
Dela upp datakurser/datautbildningar i systemering, användning, maskin och allmänt. 

       
 Ämne/innehåll: ____________________________________________________________________________  
   
   
18 Vilket var det viktigaste skälet till att du 

deltog i utbildningen? Var det 
huvudsakligen personliga skäl eller huvud-
sakligen yrkesrelaterade skäl?  

1 Huvudsakligen personliga skäl 
 
2 Huvudsakligen yrkesrelaterade skäl  
 
8 Vet ej 
    

   
19 Hur många dagar under de senaste 12 

månaderna omfattade utbildningen? 
 
 
Påpeka för IP att endast kurs-dagar under de 
senaste 12 månaderna skall räknas med. 
Självstudier och resor i samband med deltagandet 
skall ej vara med. 
 

    
                                      Dagar          888 Vet ej 
 
Exempel: . Mindre än en dag ange 1 dag 
  En dag i veckan i tio veckor ange 10 dagar. 
  Hel vecka ange 5 dagar. 
  Hel månad ange 20 dagar. 
  Helt halvår ange 120 dagar. 
  Hel termin ange 100 dagar 
    

   
20 Hur många timmar i genomsnitt per 

utbildningsdag omfattade utbildningen? 
 
Självstudier och resor i samband med deltagandet 
skall ej vara med. 

 
             Timmar 
 
88 Vet ej 
 

   
     
Filter 6: Om fr19=0,888 eller fr20=0,88 då blir fr21 =8888 (dvs. vill ej svara/vet ej). 
 
   Om 0<fr19<888 och 0<fr20<88 då beräknas totala antalet timmar för utbildningen/kursen: Fr. 19 * Fr. 20 = xxxx tim. 

   
   
21 Utbildningen omfattade alltså xxxx timmar 

under de senaste 12 månaderna. Stämmer 
detta? 
 

1 Ja 
 
2 Nej              Totala antalet timmar: 
 
8 Vet ej 

   
   
22 Bedrevs utbildningen helt eller delvis på 

betald arbetstid? 
1 Ja, helt på betald arbetstid                    ------> fråga 24 
2 Ja, delvis på betald arbetstid                ------> fråga 23 
3 Nej, helt utanför betald arbetstid           ------> fråga 24 
4 Hade inte något arbete vid det tillfället         > fråga 24 
8 Vet ej                                                     ------> fråga 24 

 
   
   
23 Var det huvudsakligen utanför betald 

arbetstid? 
1 Ja 
2 Nej 
8 Vet ej 
 

 
   
     
Filter 7:   (8b=8, 9b=8 översätts till 0) Summan av fråga 8b och 9b > 2.eller minst 4 Ja i fråga 9a                Gå till fråga 24  
 
  Summan av fråga 8b och 9b = 2 eller (8b>=8 och 9b>=8).              Gå till fråga 32 
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24 Vilket var det huvudsakliga innehållet eller huvudämnet i den tredje senaste utbildningen?  
       
 Exempelvis kurs i akvarellmåleri, arbetsmiljö, dans, engelska, företagsekonomi, hjärt- och lungräddning, 

hunddressyr, körkortslektion, ledarskap, piano, ridning, släktforskning, vävning, yoga. 
 
Dela upp datakurser/datautbildningar i systemering, användning, maskin och allmänt. 

       
 Ämne/innehåll: ____________________________________________________________________________  
   
   
25 Vilket var det viktigaste skälet till att du 

deltog i utbildningen? Var det huvud-
sakligen personliga skäl eller huvud- 
sakligen yrkesrelaterade skäl?  

1 Huvudsakligen personliga skäl 
 
2 Huvudsakligen yrkesrelaterade skäl  
 
8 Vet ej 
    

   
26 Hur många dagar under de senaste 12 

månaderna omfattade utbildningen? 
 
 
Påpeka för IP att endast kurs-dagar under de 
senaste 12 månaderna skall räknas med. 
Självstudier och resor i samband med deltagandet 
skall ej vara med. 
 

    
                                      Dagar          888 Vet ej 
 
Exempel: . Mindre än en dag ange 1 dag 
  En dag i veckan i tio veckor ange 10 dagar. 
  Hel vecka ange 5 dagar. 
  Hel månad ange 20 dagar. 
  Helt halvår ange 120 dagar. 
  Hel termin ange 100 dagar 
    

   
27 Hur många timmar i genomsnitt per 

utbildningsdag omfattade utbildningen?  

 
Självstudier och resor i samband med deltagandet 
skall ej vara med. 

 
                    Timmar 
 
88 Vet ej 
 

   
     
Filter 8: Om fr26=0,888 eller fr27=0,88 då blir fr28 =8888 (dvs. vill ej svara/vet ej). 
 
   Om 0<fr26<888 och 0<fr27<88 då beräknas totala antalet timmar för utbildningen/kursen: Fr. 26 * Fr. 27 = xxxx tim. 

   
   
28 Utbildningen omfattade alltså xxxx timmar 

under de senaste 12 månaderna. Stämmer 
detta? 
 

1 Ja 
 
2 Nej              Totala antalet timmar: 
 
8 Vet ej 

   
   
29 Bedrevs utbildningen helt eller delvis på 

betald arbetstid? 
1 Ja, helt på betald arbetstid                    ------> fråga 31 
2 Ja, delvis på betald arbetstid                ------> fråga 30 
3 Nej, helt utanför betald arbetstid           ------> fråga 31 
4 Hade inte något arbete vid det tillfället         > fråga 31 
8 Vet ej                                                     ------> fråga 31 

 
   
   
30 Var det huvudsakligen utanför betald 

arbetstid? 
1 Ja 
2 Nej 
8 Vet ej 
 

 
   
Filter 9:   (8b=8, 9b=8 översätts till 0) Summan av fråga 8b och 9b > 3.eller minst 4 Ja på fråga 9a                Gå till fråga 31  
 
  Summan av fråga 8b och 9b = 3 eller (8b>=8 och 9b>=8).              Gå till fråga 32 
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C Följande fråga avser omfattningen i antal timmar under de senaste 12 månaderna för samtliga 

kurser, seminarier, studiecirklar, föreläsningar, privatlektioner utanför grundskola, gymnasium, 
vuxenutbildning, högskola och andra utbildningar av liknande slag. 

  
Självstudier i samband med deltagandet i utbildning/kurs skall ej vara med. 
   
     
Filter 10:   Om fr14>0,fr21>0,fr28>0 beräkna totala antalet timmar för de tre senaste    utbildningarna/kurserna till fr14+fr21+fr28 

   
   
31 De tre senaste utbildningarna omfattade 

alltså totalt ”xxxx” timmar. Hur många 
timmar tror du att du totalt har deltagit i 
utbildningar under de senaste 12 
månaderna? 
 
 

 
 
Totala antalet timmar: 
 
 
8888 Vet ej 

   
 

D  Följande frågor avser deltagandet i kurser, studiecirklar etc. under de senaste 4 veckorna utanför 
grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, högskola och andra utbildningar av liknande slag. 

 

32 Har du deltagit i denna utbildning  
under de senaste 4 veckorna? 
(8b=8,9b=8 översätts till 0) och (Summan av 8b och 9b = 1,0) 

  
Har du deltagit i någon av dessa 
utbildningar under de senaste 4 veckorna? 
 
(8b=8,9b=8 översätts till 0) och (Summan av 8b och 9b > 
1 eller minst 4 Ja på fråga 9a) 

 
 
1 Ja               Gå till fråga 33  
 
2 Nej             Gå till fråga 34 
 
8 Vet ej                 Gå till fråga 34 
    

   
33 Hur många timmar har du deltagit i 

utbildning under de senaste 4 veckorna? 
 
                                            888 Vet ej 
 
 

 
Påpeka för IP att timmar för samtliga former av studier utanför gymnasium, högskola, vuxenutbildning etc. som han/hon har 
deltagit i skall räknas med. Hemarbete och självstudier samt restid i samband med utbildningarna/kurserna skall ej vara med. 
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E Följande frågor handlar om inlärning på egen hand utan att delta i kurser eller andra 
utbildningar.  
 
 Påminn IP om att utbildningar, kurser, seminarier, konferenser, föreläsningar, studiecirklar, studiedagar och privatlektioner 
 som redovisats i tidigare avsnitt inte ingår i detta avsnitt. Detta innebär också att självstudier i samband med deltagandet i 
 utbildning/kurs inte skall vara med. Enbart sådan inlärning som IP organiserat på egen hand  skall  redovisas här. 

        
       
       
34 Har du under de senaste 12 månaderna använt någon a v följande metoder för att förbättra 

dina kunskaper eller färdigheter?  
 
Både aktiviteter utförda på fritiden respektive på arbetstiden skall vara med. 

   
   

Ja 
 
Nej 

 
Vet ej 

   

        
A Självstudier genom att läsa facklitteratur och 

facktidskrifter. 
1 2 8    

        B Inlärning / informationssökning via internet/ 
intranät  

1 2 8    

        
C Utbildning via radio, TV, video, utbildnings-

radio, CD, kassett  t.ex. i språk och programvaror. 
1 2 8    

        D Inlärning / informationssökning via besök på 
bibliotek och andra organisationer som 
förmedlar utbildningsmaterial  
t.ex. libris och infocenter på KTH 

1 2 8    

        
 

 


