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Register: Nybörjare i komvux
Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB)
Statistikprodukt: Nybörjare i komvux
Kontaktperson: Sinisa Sauli, tel: 019-17 62 15, e-post: sinisa.sauli@scb.se
Register
Namn

Presentationstext

Komvux

Nybörjare i komvux

Beskrivning

Registertyp

Undersökningen belyser motiven/målen med studier i komvux,
verksamheten före och efter komvux samt finansieringsformen under
studietiden.

survey, urval

Version
Namn

Presentationstext

Komvux

Nybörjare i komvux

Beskrivning

Personregister

Slutligt observationsregister

Undersökningen belyser motiven/målen med studier i komvux,
verksamheten före och efter komvux samt finansieringsformen under
studietiden.

nej

ja

Namn

Första tid

Senaste tid

Komvux

2003

2003

Presentationstext

Referenstid

Nybörjare i komvux, 2003

Läsår

Databas

Beskrivning

Undersökningen belyser motiven/målen med studier i komvux, verksamheten före och efter komvux samt finansieringsformen under studietiden.
Tillgänglighet

Det går att, efter speciell prövning, få tillgång till en avidentifierad version av primärmaterialet.

Tabell / flat fil
Presentationstext

Nybörjare i komvux, enkätundersökning 2003
Objekttyp

Population

Personer

Omfattade dem i åldrarna 18-60 år som var registrerade på gymnasiekurser i

2
komvux både höstterminen 2000 och vårterminen 2001 och som inte hade varit
registrerade i komvux de föregående fem åren.
Beskrivning

Antal tabellrader / poster

8695

Variabler - Innehåll
Presentationstext
urvalsstratum i
undersökningen
populationsstorlek per
stratum
urvalsstorlek per
stratum
registeruppgift:
bakgrund
familjeförhållande

motiv för
komvuxstudier:
komplettera
gymnasieutbildning
motiv för
komvuxstudier: få
fullständigt slutbetyg
motsvarande 3-årigt
gymnasium
motiv för
komvuxstudier:
komplettera ej
godkända
gymnasiebetyg
motiv för
komvuxstudier: höja
gymnasiebetyget
godkänd eller väl
godkänd
motiv för
komvuxstudier: annat
motiv för studier i
komvux
läste svenska hösten

Beskrivning

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
Stratum

ej summerbar

Storan

ej summerbar

Lillan

register uppgift om
personens bakgrund
vilket
familjeförhållande
hade personen hösten
2000
att komplettera
gymnasieutbildning
som personens motiv
för studier i komvux
hösten 2000
få fullständigt
slutbetyg som
personens motiv för
studier i komvux
hösten 2000
komplettera ej
godkända
gymnasiebetyg som
personens motiv för
studier i komvux
hösten 2000
höja gymnasiebetyget
godkänd eller väl
godkänd i en eller flera
kurser som motiv för
personens studier i
komvux hösten 2000
annat motiv för
personens studier i
komvux

ej summerbar

Bakgrund

ej summerbar

Famfor

ej summerbar

Motiv

ej summerbar

Slutbet

ej summerbar

Ejgod

ej summerbar

Hoja

ej summerbar

AnnMotiv

om personen har läst

ej summerbar

Hosten

3
Presentationstext
2000

Beskrivning
Uppgiftskälla
svenska under hösten
2000
läste svenska våren
om personen har läst
2001
svenska under våren
2001
läste engelska hösten
om personen har läst
2000
engelska under hösten
2000
läste engelska våren
om personen har läst
2001
engelska under våren
2001
läste matematik hösten om personen har läst
2000
matematik under
hösten 2000
läste matematik våren om personen har läst
2001
matematik under våren
2001
läste samhällskunskap om personen har läst
hösten 2000
samhällskunskap under
hösten 2000
läste samhällskunskap om personen har läst
våren 2001
samhällskunskap under
våren 2001
läste yrkesinriktade
om personen har läst
ämnen under hösten
yrkesinriktade ämnen
2000
under hösten 2000
läste yrkesinriktade
om personen har läst
ämnen under våren
yrkesinriktade ämnen
2001
under våren 2001
läste estetiska ämnen
om personen har läst
under hösten 2000
estetiska ämnen under
hösten 2000
läste estetiska ämnen
om personen har läst
under våren 2001
estetiska ämnen under
våren 2001
läste övriga ämnen
om personen har läst
under hösten 2000
övriga ämnen under
hösten 2000
läste övriga ämnen
om personen har läst
våren 2001
övriga ämnen under
våren 2001
klarat kurser
om personen har klarat
kurser i komvux
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: för hög
studier i komvux för
studietakt
att studietakten var för
hög
orsak till avbrutna
om personen avbrutit

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Hosten

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Hosten

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Hosten

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Hosten

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Hosten

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Hosten

ej summerbar

Varen

ej summerbar

Klarat

ej summerbar

Takt

ej summerbar

TidsArb
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Presentationstext
studier: studier och
arbete

Beskrivning
Uppgiftskälla
studier i komvux för
att det var svårt att
kombinera studier och
arbete
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: studier och
studier i komvux för
familjeliv
att det var svårt att
kombinera studier och
familjeliv
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: innehållet
studier i komvux för
att innehållet inte
motsvarade
förväntningar
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: betyg
studier i komvux för
att den inte skulle få
betyg man
eftersträvade
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: annan kurs i
studier i komvux för
komvux
att börja annan kurs
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: annan
studier i komvux för
utbildning
att börja annan
utbildning
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: studietrött
studier i komvux för
att man var studietrött
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: hälsoskäl
studier i komvux pga
hälsoskäl
orsak till avbrutna
om personen avbrutit
studier: avbrutit studier studier i komvux pga
i komvux pga annat
annat skäl
skäl
den huvudsakliga
den huvudsakliga
orsaken för att man
orsaken för att man
avbrutit studier i
avbrutit studier i
komvux
komvux
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: heltidsarbete
komvuxstudier hösten
2000 med heltidsarbete
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: deltidsarbete
komvuxstudier hösten
2000 med deltidsarbete

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

TidsFam

ej summerbar

Innehall

ej summerbar

Betyg

ej summerbar

AnnanKurs

ej summerbar

AnnanUtb

ej summerbar

Studietrott

ej summerbar

Halsoskal

ej summerbar

AnnatSkal

ej summerbar

HuvOrsak

ej summerbar

Heltid

ej summerbar

Deltid

5
Presentationstext
finansiering av
komvuxstudier hösten
2000: lån och bidrag

Beskrivning
om personen
finansierade
komvuxstudier hösten
2000 med studiemedel
(lån och bidrag)
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: bidrag
komvuxstudier hösten
2000 med studiemedel
(enbart bidrag)
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: särskilt
komvuxstudier hösten
utbildningsbidrag
2000 med särksilt
utbildningsbidrag
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: särskilt
komvuxstudier hösten
vuxenstudiestöd
2000 med särskilt
vuxenstudiestöd
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: vuxenstudiestöd komvuxstudier hösten
för arbetslösa
2000 med särskilt
vuxenstudiestöd för
arbetslösa
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: a kassa
komvuxstudier hösten
2000 med a kassa
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: bidrag från
komvuxstudier hösten
föräldrar
2000 med bidrag från
föräldrar
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: makas inkomster komvuxstudier hösten
2000 med
makas/makes/sambos
inkomster
finansiering av
om personen
komvuxstudier hösten finansierade
2000: annan
komvuxstudier hösten
finansiering
2000 med annan
finansiering
den huvudsakliga
den huvudsakliga
finansieringen
finansieringen av

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar
ej summerbar

Enhet

Namn på värdemängd
lan

ej summerbar

Bidrag

ej summerbar

Ubs

ej summerbar

Svux

ej summerbar

Svuxa

ej summerbar

akassa

ej summerbar

Foraldrar

ej summerbar

Maka

ej summerbar

AnnFin

ej summerbar

HuvFin
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Presentationstext

nöjd/missnöjd med:
lärare
nöjd/missnöjd med:
kursinnehåll

nöjd/missnöjd med:
kurslitteratur

nöjd/missnöjd med:
studiemiljö i skolan

nöjd/missnöjd med:
studieresultat

nöjd/missnöjd med:
helhetsintryck

upplevelse av:
studietakt
upplevelse av:
svårighetsgrad
betydelsen av
komvuxstudierna
angående: arbeten du
haft efter
komvuxstudierna
betydelsen av
komvuxstudierna
angående: studier efter
komvuxtiden
betydelsen av
komvuxstudierna
angående:
privatliv/fritid
betydelsen av
komvuxstudierna

Beskrivning
Uppgiftskälla
komvuxstudierna
hösten 2000
hur nöjd är personen
med tiden i komvux
när det gäller lärare
hur nöjd är personen
med tiden i komvux
när det gäller
kursinnehåll
hur nöjd är personen
med tiden i komvux
när det gäller
kurslitteratur
hur nöjd är personen
med tiden i komvux
när det gäller
studiemiljö i skolan
hur nöjd är personen
med tiden i komvux
när det gäller
studieresultat
hur nöjd är personen
med tiden i komvux
när det gäller
helhetsintryck
hur upplevde personen
studietakt under tiden i
komvux
hur upplevde personen
svårighetsgrad under
tiden i komvux
vad har
komvuxstudierna
betytt för personen när
det gäller arbeten efter
komvux
vad har
komvuxstudierna
betytt för personen när
det gäller studier efter
komvux
vad har
komvuxstudierna
betytt för personen när
det gäller
privatliv/fritid
vad har
komvuxstudierna

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

Nojd

ej summerbar

Nojd

ej summerbar

Nojd

ej summerbar

Nojd

ej summerbar

Nojd

ej summerbar

Nojd

ej summerbar

Lag

ej summerbar

Lag

ej summerbar

Betydelse

ej summerbar

Betydelse

ej summerbar

Betydelse

ej summerbar

Betydelse

7
Presentationstext
angående: behörighet
till högskolan

Beskrivning
Uppgiftskälla
betytt för personen när
det gäller att få
behörighet till
högskolestudier
samma valsituation
om personen skulle
idag
varit i samma
valsituation idag,
skulle den valt att
studera i komvux
planer
om personen har
planer att läsa i
komvux inom de
närmaste två åren
huvudsaklig
huvudsaklig
verksamhet: våren
verksamhet under
2000
våren 2000
huvudsaklig
huvudsaklig
verksamhet: hösten
verksamhet under
2000
hösten 2000
huvudsaklig
huvudsaklig
verksamhet: våren
verksamhet under
2001
våren 2001
huvudsaklig
huvudsaklig
verksamhet: hösten
verksamhet under
2001
hösten 2001
huvudsaklig
huvudsaklig
verksamhet: våren
verksamhet under
2002
våren 2002
huvudsaklig
huvudsaklig
verksamhet: hösten
verksamhet under
2002
hösten 2002
huvudsaklig
vad personen
verksamhet 7-13 april huvudsakligen gjorde
2003
under mätveckan
minst en timmes arbete om personen hade
7-13 april 2003
minst en timmes arbete
under mätvecka
arbetsmarknadssektor aktuell
7-13 april 2003
arbetsmarknadssektor
under mätvecka
anställningsform 7-13 vilken
april 2003
anställningsform hade
personen under
mätveckan
arbete
vilket arbete hade
personen under
mätveckan
arbete under
vilket arbete hade

Definition/Mätmetod

Referenstid

Summerbar

Enhet

Namn på värdemängd

ej summerbar

ValIdag

ej summerbar

Planer

ej summerbar

Verks

ej summerbar

Verks

ej summerbar

Verks

ej summerbar

Verks

ej summerbar

Verks

ej summerbar

Verks

ej summerbar

HuvVerk

ej summerbar

Arb

ej summerbar

Sektor

ej summerbar

AnstForm

ej summerbar

Arbete

ej summerbar

ArbeteKod

8
Presentationstext
mätveckan

arbetande timmar en
normal arbetsvecka
månadslön april 2004

ålder år 2000
åldersgrupp
registeruppgift: betyg
kön
registeruppgift:
utbildningsnivå

Beskrivning
personen under
mätveckan, kodning
enligt SSYK
hur många timmar
personen arbetar en
normal arbetsvecka
hur mycket personen
tjänar i månaden på
arbete man hade i april
2003 (månadslön före
skatt)
ålder år 2000
tre åldersgrupper
personens betyg

Uppgiftskälla

Definition/Mätmetod

registeruppgift om
personens
utbildningsnivå (Ureg
2000-01-01)

Referenstid

Summerbar

Enhet

ej summerbar

Timmar

ej summerbar

Lon

ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar
ej summerbar

Alder
Aldkat
Godkand
Kon
Utbniva

Värdemängder
Namn

Beskrivning

akassa

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med a-kassa, ej svar representeras av blankt

Kod
0
8
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Alder

ålder år 2000

Namn

Beskrivning

Aldkat

tre åldersgrupper

Kod
1
2
3

Benämning
18-24 år
25-39 år
40-60 år

Namn

Beskrivning

AnnanKurs

började annan kurs, ej svar representeras av blankt

Kod

Benämning

Namn på värdemängd

9
0
6
9

Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

AnnanUtb

började annan utbildning, ej svar representeras av blankt

Kod
0
7
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

AnnatSkal

annat skäl, ej svar representeras av blankt

Kod
0
10
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

AnnFin

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med annan finansiering, ej svar representeras av blankt

Kod
0
11
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

AnnMotiv

annat motiv, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
9

Benämning
Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

AnstForm

vilken anställningsform hade personen under mätveckan, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
2
3
4
5
6
9

Benämning
Ska ej svara
Fast anställning, tillsvidareanställning
Tidsbegränsad (vikariat-, projekt, provanställning)
Timanställd
Egen företagare
Arbete inom arbetsmarknadspolitiskt program
Annan
Partiellt bortfall

10
Namn

Beskrivning

Arb

om personen hade minst en timmes arbete under mätvecka, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
2
9

Benämning
Ska ej svara
Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Arbete

vilket arbete hade personen under mätveckan, ej svar representeras av blankt

Kod
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99

Benämning
Ska ej svara
Vårdbiträde/undersköterska inom sjukvård/äldreomsorg
Chaufför (bil, taxi, buss, lastbil, tunnelbana, tåg m.m.)
Jordbruks-, trädgårds- och skogsbrukarbete
Kontorssekreterare/dataregistrerare
Städare/lokalvårdare/vaktmästare
Försäljare/affärsbiträde
Post eller bankkasör
Restaurangarbete
Byggnadsarbete
Industriarbetare
Förskola/daghem
Lager arbete
Annat arbete
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

ArbeteKod

vilket arbete hade personen under mätveckan, ej svar representeras av blankt

Kod
000
011
111
122
123
131
211
213
214
222
223
231
232
233

Benämning
Ska ej svara
Militärer
Högre ämbetsmän och politiker
Drift- och verksamhetschefer
Chefer för särskilda funktioner
Chefer för mindre företag och enheter
Fysiker, kemister m.fl.
Dataspecialister
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.
Hälso- och sjukvårdsspecialister
Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetens
Universitets- och högskollärare
Gymnasielärare
Grundskollärare

11
234
235
241
242
243
244
245
246
247
248
249
311
312
313
314
315
322
323
324
332
342
343
344
345
346
347
348
414
415
731
733
999

Speciallärare
Andra pedagoger med teoretisk specialkompetens
Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänsteman
Jurister
Arkivarier, bibliotekarier m.fl.
Samhälls- och språkvetare
Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.
Präster
Administratörer i offentlig förvaltning
Administratörer i intresseorganisationer
Psykologer, socialsekreterare m.fl.
Ingenjörer och tekniker
Datatekniker och dataoperatörer
Fotografer, ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.
Piloter, fartygsbefäl m.fl.
Säkerhets- och kvalitetsinspektörer
Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.
Sjuksköterskor
Biomedicinska analytiker
Andra lärare och instruktörer
Agenter, förmedlare m.fl.
Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.
Tull-, texerings- och socialförsäkringstjänstemän
Poliser
Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.
Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl.
Pastorer
Kontorssekreterare och dataregistrerare
Brevbärare m.fl.
Finmekaniker m.fl.
Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m.
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Bakgrund

personens bakgrund

Kod
1
2

Benämning
Svensk bakgrund
Utländsk bakgrund

Namn

Beskrivning

Betydelse

vad har komvuxstudierna betytt för personen där 1 är mycket liten betydelse och 5 är mycket stor betydelse, ej svar
representeras av blankt

Kod
1
2

Benämning
1 (Mycket liten betydelse)
2

12
3
4
5
6
9

3
4
5 (Mycket stor betydelse)
Ej aktuellt
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Betyg

inte skulle få betyg man eftersträvade, ej svar representeras av blankt

Kod
0
5
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Bidrag

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med studiemedel (enbart bidrag), ej svar representeras av blankt

Kod
0
4
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Deltid

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med deltidsarbete, ej svar representeras av blankt

Kod
0
2
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Ejgod

komplettera ej godkända gymnasiebetyg, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
9

Benämning
Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Famfor

familjeförhållande

Kod
1
2
3
4
9

Benämning
Gift
Sammanboende
Ensamstående
Annat
Partiellt bortfall

13
Namn

Beskrivning

Foraldrar

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med bidrag från föräldrar, ej svar representeras av blankt

Kod
0
9
99

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Godkand

betyg

Kod
0
1

Benämning
Icke godkänd
Godkänd

Namn

Beskrivning

Halsoskal

hälsoskäl, ej svar representeras av blankt

Kod
0
9
99

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Heltid

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med heltidsarbete, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Hoja

höja gymnasiebetyg, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
9

Benämning
Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Hosten

hösten 2000, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

HuvFin

den huvudsakliga finansieringen av komvuxstudierna hösten 2000, ej svar representeras av blankt

14
Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99

Benämning
Heltidsarbete
Deltidsarbete
Studiemedel (lån och bidrag)
Studiemedel (enbart bidrag)
Särskilt utbildningsbidrag (Ubs)
Särskilt vuxenstudiestöd (Svux)
Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (Svuxa)
A-kassa
Bidrag från föräldrar
Makas/makes/sambos inkomster
Annan finansiering
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

HuvOrsak

den huvudsakliga orsaken för att man avbrutit studier i komvux, ej svar representeras av blankt

Kod
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99

Benämning
Ska ej svara
Studietakten var för hög
Tidsbrist, svårt kombinera studier och arbete
Tidsbrist, svårt kombinera studier och familjeliv
Innehållet motsvarade inte mina förväntningar
Skulle inte få det betyg jag eftersträvade
Började annan kurs i komvux
Började annan utbildning
Studietrött
Hälsoskäl
Annat skäl
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

HuvVerk

vad personen huvudsakligen gjorde under mätveckan, ej svar representeras av blankt

Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99

Benämning
Arbete
Egen företagare
Föräldraledig från arbete
Arbetslös
Deltog i program/aktivitet genom arbetsförmedlingen
Studier vid universitet/högskola
Studier i komvux
Övriga studier
Hemma med barn
Annat
Partiellt bortfall

15
Namn

Beskrivning

Innehall

innehållet inte motsvarade förväntningar, ej svar representerasa av blankt

Kod
0
4
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Klarat

om personen klarat kurser i komvux, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
3
4
9

Benämning
Ja
Nej, avbröt en kurs
Nej, avbröt två kurser
Nej, avbröt tre eller flera kurser
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Kon

kön

Kod
1
2

Benämning
Man
Kvinna

Namn

Beskrivning

Lag

hur upplevde personen komvuxstudierna där 1 är för låg och 5 är för hög, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
3
4
5
9

Benämning
1 (För låg)
2
3
4
5 (För hög)
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

lan

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med studiemedel (lån och bidrag), ej svar representeras av blankt

Kod
0
3
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Lillan

urvalsstorlek per stratum

Namn

Beskrivning

16
Lon

hur mycket personen tjänar i månaden på arbete man hade i april 2003 (månadslön före skatt), ej svar representeras av blankt

Kod
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99

Benämning
Ska ej svara
Upp till 10000kr
10001-12500kr
12501-15000kr
15001-17500kr
17501-20000kr
20001-25000kr
25001-30000kr
30001-35000kr
35001-40000kr
40001kr eller mer
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Maka

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med makas/makes/sambos inkomster, ej svar representeras av blankt

Kod
0
10
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Motiv

komplettera gymnasieutbildning, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
9

Benämning
Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Nojd

hur nöjd är personen med tiden i komvux där 1 är mycket missnöjd och 5 är mycket nöjd, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
3
4
5
9

Benämning
1 (Mycket missnöjd)
2
3
4
5 (Mycket nöjd)
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Planer

om personen har planer att läsa i komvux inom de närmaste två åren, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2

Benämning
Ja
Nej

17
3
9

Vet ej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Sektor

aktuell arbetsmarknadssektor under mätvecka, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
2
3
4
5
9

Benämning
Ska ej svara
Privat
Statlig
Kommunal
Landsting
Statliga eller kommunala bolag
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Slutbet

få fullständigt slutbetyg, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
9

Benämning
Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Storan

populationsstorlek per stratum

Namn

Beskrivning

Stratum

urvalsstratum i undersökningen

Kod
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Benämning
Förgymnasial nivå, man, ej godkänd, född i Sverige
Förgymnasial nivå, man, ej godkänd, född utomlands
Förgymnasial nivå, man, godkänd, född i Sverige
Förgymnasial nivå, man, godkänd, född utomlands
Förgymnasial nivå, kvinna, ej godkänd, född i Sverige
Förgymnasial nivå, kvinna, ej godkänd, född utomlands
Förgymnasial nivå, kvinna, godkänd, född i Sverige
Förgymnasial nivå, kvinna, godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå högst 2 år, man, ej godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå högst 2 år, man, ej godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå högst 2 år, man, godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå högst 2 år, man, godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå högst 2 år, kvinna, ej godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå högst 2 år, kvinna, ej godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå högst 2 år, kvinna, godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå högst 2 år, kvinna, godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå 3 år, man, ej godkänd, född i Sverige

18
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Gymnasial nivå 3 år, man, ej godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå 3 år, man, godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå 3 år, man, godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå 3 år, kvinna, ej godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå 3 år, kvinna, ej godkänd, född utomlands
Gymnasial nivå 3 år, kvinna, godkänd, född i Sverige
Gymnasial nivå 3 år, kvinna, godkänd, född utomlands
Eftergymnasial nivå, man, ej godkänd, född i Sverige
Eftergymnasial nivå, man, ej godkänd, född utomlands
Eftergymnasial nivå, man, godkänd, född i Sverige
Eftergymnasial nivå, man, godkänd, född utomlands
Eftergymnasial nivå, kvinna, ej godkänd, född i Sverige
Eftergymnasial nivå, kvinna, ej godkänd, född utomlands
Eftergymnasial nivå, kvinna, godkänd, född i Sverige
Eftergymnasial nivå, kvinna, godkänd, född utomlands

Namn

Beskrivning

Studietrott

studietrött, ej svar representeras av blankt

Kod
0
8
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Svux

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med särskilt vuxenstudiestöd, ej svar representeras av blankt

Kod
0
6
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Svuxa

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, ej svar representeras av
blankt

Kod
0
7
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Takt

studietakten var för hög, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

19
Namn

Beskrivning

TidsArb

svårt att kombinera studier och arbete, ej svar presenteras av blankt

Kod
0
2
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

TidsFam

svårt att kombinera studier och familjeliv, ej svar representeras av blankt

Kod
0
3
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Timmar

hur många timmar personen arbetar en normal arbetsvecka, ej svar representeras av blankt

Kod
0
1
2
3
4
9

Benämning
Ska ej svara
35 timmar eller mer per vecka
20-34 timmar per vecka
5-19 timmar per vecka
Mindre än 5 timmar per vecka
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Ubs

om personen finansierade komvuxstudier hösten 2000 med särksilt utbildningsbidrag, ej svar representeras av blankt

Kod
0
5
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Utbniva

registeruppgift personens högsta utbildning (Ureg 2000-01-01)

Kod
1
2
3
4

Benämning
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning högst 2 år
Gymnasial utbildning 3 år
Eftergymnasial utbildning

Namn

Beskrivning

ValIdag

om personen skulle varit i samma valsituation idag, skulle den valt att studera i komvux, ej svar representeras av blankt

Kod

Benämning

20
1
2
9

Ja
Nej
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Varen

våren 2001, ej svar representeras av blankt

Kod
0
2
9

Benämning
Nej
Ja
Partiellt bortfall

Namn

Beskrivning

Verks

huvudsaklig verksamhet, ej svar representeras av blankt

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Benämning
Arbetat heltid
Arbetat deltid
Arbetslös
Högskolestudier
Komvuxstudier
Gymnasiestudier
Andra studier
Annat
Partiellt bortfall

