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Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2009  
Ungdomars inträde på arbetsmarknaden 

 
 
 

FORMELL UTBILDNING  

 
Huvudfrågeformuläret för AKU-frågor innehåller redan variabler på den högsta nivån av 
avslutad utbildning: HATLEVEL (kodad som ISCED-nivåer), HATYEAR (år då den högsta 
nivån avslutades) och HATFIELD (fält för högsta nivå av avslutad utbildning, med en lista 
med minst 16 koder). Ad hoc-modulen för AKU 2009 bör precisera typen av genomgången 
utbildning hos ungdomar (allmän utbildning eller yrkesutbildning och mer detaljerat 
studieområde). Målet är att analysera kopplingarna mellan genomgången utbildning och 
anställning. 
Datumet då den sista formella utbildningen avslutades betraktas som referenspunkt för 
övergången från skola till arbete.  
En variabel för arbetserfarenhet under studierna ingår också. Denna information kommer att 
vara användbar för analys av den inverkan som all tidigare anställning har på ungdomars 
övergång från skola till arbete samt även för identifiering av avbrott i studier (som orsakar 
förlängd utbildningstid). 
 
Enligt CLA (Classification of Learning Activities): 
 
� Formell utbildning definieras som utbildning med följande egenskaper: 

• syfte och format är förutbestämda  
• tillhandahålls i skolor, högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner  
• utgör normalt en kontinuerlig utbildningsbana  
• är strukturerad vad gäller mål, tid och stöd för inlärning  
• är normalt avsedd att leda till en certifiering erkänd av nationella myndigheter som 

ger kvalifikation för en specifik utbildning/ett specifikt utbildningsprogram  
• motsvarar de program som omfattas av UOE-frågeformulären (UNESCO/OECD/ 

Eurostat)  
 
Fråga EU1 Är din högsta formella utbildning yrkesinriktad? 
 
Fråga EU2 Är din yrkesinriktade utbildning i skolan eller på någon arbetsplats? 
 

 
Allmän utbildning: mindre än 25% av programinnehållet var yrkesinriktat. 
  
Yrkesutbildning (och förberedande yrkesutbildning): minst 25% av programinnehållet är 
yrkesinriktat (specifikt orienterat mot en specifik klass av sysselsättning eller bransch och 
som leder till en arbetsmarknadsrelevant kvalifikation). 
 
Svarsalternativ 1 ”Huvudsakligen i skolan” kryssas för om minst 75% av yrkesutbildningen 
har skett i skola, högskola eller utbildningscenter; resten i arbetssituation (företag eller 
annat). 
 
Svarsalternativ 2 ”Huvudsakligen på arbetsplats” kryssas för om minst 75% av 
yrkesutbildningen har skett i en arbetssituation (företag eller annat); resten i skola, 
högskola eller utbildningscenter. 
 
Svarsalternativ 3 ”Både i skola- och på arbetsplats (t.ex. dubbelsystem, alternativa 
program): mindre än 75 % av yrkesutbildningen har skett i skola, högskola eller 
utbildningscenter; resten i arbetssituation (företag eller annat) – återstoden av de två 
ovanstående. 
 
 
Fråga EU3 Har du avslutat eller avbrutit din formella skolutbildning? 
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Fråga EU4 När avslutade eller avbröt du din formella skolutbildning? 
 

”Avslutade” innebär tidpunkten då den sista formella utbildningen avslutades före intervjun, 
oavsett om programmet har fullbordats eller inte och även om svarspersonen kan ha för 
avsikt att återgå till utbildningen i framtiden (”avbrott”). 

Eftersom denna variabel fungerar som referenspunkt och filter för de variabler som rör det 
första jobbet är det mycket viktigt att erhålla denna information och att reducera icke-svar 
till ett minimum. 

De första två siffrorna ska användas för månad och de fyra följande för år (exempel: 052005 
motsvarar maj 2005). Om månad är okänd ska koden 00 användas för månad. 
 
Fråga EU5a Arbetar du nu medan du studerar? 
Fråga EU5aa Har du haft något arbete under din studietid? 
Fråga EU6a På vilket sätt kombinerar du jobb och studier? 
Fråga EU6aa På vilket sätt kombinerade du jobb och studier? 
 

Frågan ska ställas både till personer som redan har avslutat sin formella utbildning och till 
personer som fortfarande studerar. 

Hela studieperioden ska beaktas (inte bara den sista utbildningsnivån). 

”Arbete” betyder här ett förvärvsarbete (avlönat) med en minimal varaktighet på ca en 
månad per år, i genomsnitt: detta kan uttryckas som ca fyra veckor heltid, åtta veckor deltid 
eller 150 timmar inom ett år (inte som en månad vid summering av alla anställningsperioder 
under hela studieperioden). I syfte att undvika rapportering om mycket små jobb och inte 
öka bördan för den svarande, skulle hänvisning till minst en månad för ett givet år vara 
acceptabel. 

 
Två huvudsyften motiverar denna variabel: 
– att identifiera den första erfarenheten på arbetsmarknaden (sökning efter ett jobb, 
scheman, lön...) som kan ha en positiv inverkan på inträdet på arbetsmarknaden efter 
studierna 
– att urskilja det arbete som har utförts som en del av det avslutade utbildningsprogrammet  

Kod 1: ”Arbete som del av utbildningsprogram” innebär att ett arbetsplatsförlagt element är 
en obligatorisk del av undervisningsplanen, som t.ex. i lärlingskap, program med 
dubbelsystem eller obligatorisk praktiktjänstgöring. 

Arbete under skollov ska kodas som 2. 

Studieavbrott ska vara i minst ett skolår/akademiskt år. 
 
 

FÖRSTA JOBBET (som varat mer än tre månader) efter det att den sista formella 
utbildningen avslutats  

 
Fråga EU7a Har du efter avslutad eller avbruten utbildning haft något avlönat jobb 
som varat mer än tre månader?  
Fråga EU7aa Har du efter avslutad eller avbruten utbildning haft något avlönat 
jobb som varat mer än tre månader?  
 
Variablerna relaterade till det första jobbet som varat mer än tre månader: varaktighet, 
sysselsättning och typ av kontrakt, metod för att hitta detta jobb, kommer att användas för 
analys av ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Definitionen av det första ”signifikanta” 
jobbet är ett resultat av sökandet efter ett gemensamt och enkelt koncept, vilket var 
nödvändigt att ta fram. Analys av osäkerheten hos de första jobben (temporärt, deltid) 
kommer också att vara möjlig. 
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Egenskaperna hos det första jobbet skulle kunna jämföras i ett tidsperspektiv, som medger 
jämförelse av situationen för de aktuella ”förstajobbsinnehavarna” (information som kommer 
från huvud-AKU) med dem som inträdde på arbetsmarknaden för 5,10 eller 15 år sedan. 
 
Vi ber om den första jobberfarenheten efter det att den sista formella utbildningen avslutats 
(detta jobb skulle dock ha kunnat starta före detta datum). 
  
Första jobb som varat mer än tre månader kan vara: 

– som egenföretagare 
– som medhjälpande familjemedlem 

– som anställd: varaktigheten på jobbet ska räknas som varaktigheten med samma 
arbetsgivare, oberoende av eventuell ändring av funktioner eller egenskaper hos jobbet. 

 
 
Månad och år för start på första jobb på mer än tre månader efter det att den sista 
formella utbildningen avslutats 
 
Fråga EU8a När började du det/ditt första/ avlönade arbete som varade i mer än 
tre månader? 
Fråga EU8aa När efter avslutad eller avbruten utbildning fick du ditt första 
avlönade arbete som varade i mer än tre månader? 
 

Endast förvärvsarbete på mer än tre månader ska beaktas. Detta jobb kan ha börjat före 
avslutande av utbildning och ändå vara det första jobbet efter avslutande av utbildning. I 
så fall är JOBSTART före STOPDATE.  

Om det aktuella jobbet är ett första jobb men varaktigheten är mindre än tre månader 
(räknat i referensveckan) ska kod 000000 användas. 

Lärlingskap/obetald trainee-tjänst, obligatorisk militär- eller samhällstjänst och 
sommarjobb ska uteslutas. 

De första två siffrorna ska användas för månad och de fyra följande för år (exempel: 
052005 motsvarar maj 2005). Om månad är okänd ska koden 00 användas för månad. 

 
Varaktighet för första jobbet på mer än tre månader (efter det att den sista 
formella utbildningen avslutats) 
 
Fråga EU9 Hur länge /har du haft/ hade detta första avlönade arbete? 
 

Endast förvärvsarbete på mer än tre månader ska beaktas. Detta jobb kan ha börjat före 
avslutande av utbildning och ändå vara det första jobbet efter avslutande av utbildning. I så 
fall ska varaktigheten räknas från JOBSTART. 

Lärlingskap/obetald trainee-tjänst, obligatorisk militär- eller samhällstjänst och sommarjobb 
ska uteslutas. 

Frågan kan ställas i form av exakta månader först och i händelse av svårigheter kan 
tidsblock på tre månader föreslås och genomsnittet för blocket ges. 
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Metod som gjorde det möjligt att hitta det första jobbet på mer än tre månader 
(efter det att den sista formella utbildningen avslutats) 
 
Fråga EU10 Hur lyckades du huvudsakligen få detta första avlönade arbete? 
 

Vi frågar efter den huvudsakliga framgångsmetoden som gjorde det möjligt att hitta det 
första jobbet. 

Kod 2 betyder att personen har informerats om förekomsten av detta jobb av 
arbetsförmedlingen. Informationen kan komma direkt från arbetsförmedlingen eller via dess 
webbplats. 
 
 
 
Fråga EU11 Till vilket yrke vill du räkna detta arbete? 

Variabeln ska kodas enligt ISCO 88-COM-klassificering, i tre- eller fyrsiffrig (valfritt) nivå.  
 
 
Typ av anställning i det första jobbet på mer än tre månader (efter det att den 
sista formella utbildningen avslutats) 
 
Fråga EU12 Är/Var du? 
 

Denna fråga handlar om typen av första anställningskontrakt, även om det har ändrats 
efteråt, men exklusive provtjänstgöringsperioder (se föregående punkt). 

Tidsbegränsat anställda är anställda vars huvudsakliga jobb kommer att avslutas efter en i 
förväg fastställd period, eller efter en period som är okänd i förväg men som ändå definieras 
av målkriterier, som t.ex. avslutande av en tilldelning eller att en temporärt ersatt anställds 
frånvaroperiod tar slut. 

Distinktionen mellan heltidsarbete och deltidsarbete bör göras på basis av ett spontant svar 
som ges av den tillfrågade.  

Om det fanns provtjänstgöringsperiod när jobbet påbörjades, följd av ett kontrakt med 
obegränsad varaktighet, ska jobbet ändå rapporteras som ett permanent jobb. 
 
 

ÖVERGÅNG mellan utbildning och det första jobbet  
 
Denna variabel ger information om perioden mellan skola och första jobbet, om denna 
övergångsperiod är längre än tre månader. Vissa aktiviteter som efterfrågas här kommer att 
ge en indikation på orsaker till fördröjt inträde på arbetsmarknaden (svårigheter att hitta 
jobb, ansvarstaganden i familjen, obligatorisk militärtjänst, hälsoproblem etc.). 
 
Fråga EU13 Vad gjorde du huvudsakligen direkt efter att du slutat studera?  
 

Vi frågar efter den huvudsakliga aktiviteten. I händelse av olika aktiviteter skulle den 
tillfrågade kunna välja aktiviteten med längsta varaktigheten. 

Ledigheter efter avslutad utbildning ska uteslutas (frågan avser perioden efter avslutad 
formell utbildning och efter ledigheter om personen har tagit sådana), 

”Arbete” betyder ett avlönat förvärvsarbete. 

Obetalt lärlingsjobb ska inkluderas i ”andra orsaker”. 
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SOCIAL BAKGRUND 

 
Denna fråga har det varit mycken diskussion omkring vid mötena med eurostat. Det anses 
att det finns ett samband mellan föräldrars utbildning och barns val av utbildning därför 
finns denna fråga med för att belägga detta. 
MED MAMMA MENAS MED DEN MAMMA SOM RESPONDENTEN VÄXT UPP MED (KAN BETYDA 
ANNAN PERSON ÄN BIOLOGISK MAMMA. MED PAPPA MENAS MED DEN PAPPA SOM 
RESPONDENTEN VÄXT UPP MED (KAN BETYDA ANNAN PERSON ÄN BIOLOGISK PAPPA) OM 
UP ÄR TVEKSAM OM VILKA HAN/HON SKALL RÄKNA SOM SINA FÖRÄLDRAR, LÅT UP SJÄLV 
VÄLJA DE SOM HAR HAFT STÖRST BETYDELSE FÖR UPS UPPVÄXT.” 
 
ENDAST DEN HÖGSTA NIVÅN FÖRÄLDRARNA EMELLAN SKALL RAPPORTERAS. 
TILL SVARSALTERNATIV 1 FÖRS SVARET FOLKSKOLA. 
TILL SVARSALTERNATIV 3 FÖRS TEKNISKT INSTITUT, FACKSKOLA, YRKESSKOLA, 
FOLKHÖGSKOLA OCH ARBETSMARKNADSUTBILDNING. 
 
Fråga EU15 Vet du vilken din mammas högsta fullbordade utbildning är? 
Fråga EU16 Vet du vilken din pappas högsta fullbordade utbildning är? 
 
Fråga EU17 I vilket land är din mamma född? 
Fråga EU18 I vilket land är din pappa född? 
 


