
 ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGENS AD HOC-UNDERSÖKNING 
2013: ARBETSPLATSOLYCKOR OCH ARBETSRELATERADE 
SJUKDOMAR 

 

   

   

 Målgrupp: 5. rotationsgruppens sysselsatta och personer som tidigare arbetat  
(KA1=1 eller KA2=1 eller KA3=1 eller M1=1) dvs. (TYVO=1 eller 
PIPOLO=1) 

 

   

   

 Om arbetar (WSTATOR=1,2) eller arbetat under de senaste 12 månaderna 
(WSTATOR=3–5 och EXISTPR=1 och YEARPR och MONTHPR dvs. sista 
år/månad då ip. arbetade är högst ett år före dagen för intervjun) 

DVS. 

Om arbetar eller arbetat under de senaste 12 månaderna 

 

TT1johd Nu ställer jag några frågor om arbetsolyckor. Med arbetsolycka avses 
plötslig skada under arbetstid. Här inräknas också sådana olycksfall som 
inte krävde läkarvård eller sjukledighet.  

→ TT1 

   

 Om icke sysselsatt och det senaste anställningsförhållandet har slutat för mer 
än 12 månader sedan 

→ TT11johd 

   

   

 ARBETSPLATSOLYCKOR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA  

   

 Här anges alla sysselsatta och de icke sysselsatta som enligt frågorna M2 och 
M2c arbetat under de senaste 12 månaderna (intervjutidpunkt – tidpunkt för 
när arbetet upphört <= 12 mån.) 

 

   

 Om sysselsatt eller arbetat under de senaste 12 månaderna  

TT1 Har Ni råkat ut för arbetsolycksfall i Ert förv ärvsarbete under de senaste 
12 månaderna? (Olycksfall som hänt på sträckan mellan hem och 
arbetsplats beaktas inte.) 

 

 1. ja → TT2 

 2. nej → TT11 

 KIS → TT11 

 Här inräknas olycksfall som inträffat under arbetstid både på arbetsplatsen och 
på annan plats, i vilka personen har blivit skadad. 

 

   

 Om TT1=1  

TT2 Hur många arbetsolycksfall har Ni råkat ut för under de senaste 12 
månaderna? 

 
 

 1. ett → TT3 
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 2. två eller fler → TT3johd 

 KIS → TT3johd 

   

 Om TT2=2, kis (skadat sig i två eller fler arbetsolycksfall eller kis)  

TT3johd Följande frågor gäller det senaste av dessa arbetsolycksfall. → TT3 

   

 Om TT1=1  

TT3 Var detta olycksfall i arbetet:  

 1.  en trafikolycka  

 2. eller någon annan olycka?  

 KIS  

 Olycksfall i arbetet: plötsliga skador, som skedde under förvärvsarbete, på 
arbetsplatsen eller på en resa med anknytning till arbetet. Olycksfall som hänt 
på sträckan mellan hem och arbetsplats beaktas inte. 

sysselsatta → 
TT4 
icke-sysselsatta 
→ TT5 

   

 Om sysselsatt och TT1=1 (råkat ut för arbetsolycksfall)  

TT4 I vilket arbete hände (det senaste) arbetsolycksfallet? Hände det:  

 1. i Er nuvarande huvudsyssla → TT6 

 2. om personen hade en bisyssla: i Er nuvarande bisyssla → TT6 

 3. i det arbete Ni hade för ett år sedan → TT6 

 4. eller i något annat arbete? → TT6 

 KIS → TT6 

 Anteckna i nummerordning det första som passar in. T.ex. om nuvarande 
huvudsyssla och arbetet för ett år sedan är samma, välj kod 1. 

De arbetsplatser personen nämnde: 

T6 (nuvarande huvudsyssla): namnet på arbetsplatsen 
S3 (nuvarande bisyssla): namnet på arbetsplatsen 
T31 (arbetet för ett år sedan): namnet på arbetsplatsen 

 

 Namnen på arbetsplatserna visas för frågorna T6E/T6G, S3E/S3 och T31. 
Alternativ 2 visas bara, om T1=2. 

 

   

 Om icke sysselsatt som har arbetat under de senaste 12 månaderna och TT1=1 
(arbetsolycksfall som hänt under denna tid) 

 

TT5 I vilket arbete hände (det senaste) arbetsolycksfallet? Hände det:  

 1. i Ert senaste arbete → TT6 

 2. i det arbete Ni hade för ett år sedan → TT6 

 3. eller i något annat arbete? → TT6 

 KIS → TT6 

 Anteckna i nummerordning det första som passar in. T.ex. om senaste arbete 
och arbetet för ett år sedan är samma, välj kod 1. 

De arbetsplatser personen nämnde: 
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M8 (senaste arbete): namnet på arbetsplatsen 
E19 (arbetet för ett år sedan): namnet på arbetsplatsen 

 Namnen på arbetsplatserna visas för frågorna M8E/M8 och E19  

   

 Om TT1=1 (arbetsolycksfall under de senaste 12 mån.)  

TT6 Var Ni borta från Ert förvärvsarbete på grund av (det senaste) 
olycksfallet? 

 

 1. ja sysselsatt → 
TT7a 
icke-sysselsatt 
→TT7b  

 2. nej → TT11 

 KIS → TT11 

   

 Om TT6=1 (varit borta från arbetet p.g.a. olycksfall) och sysselsatt  

TT7a Är Ni redan tillbaka på arbetet efter olycksfallet?  

 1. ja → TT8 

 2. nej → TT9 

 KIS → TT9 

   

 Om TT6=1 och icke sysselsatt som arbetat under de senaste 12 mån.  

TT7b Återvände Ni ändå till Ert arbete efter olycksfallet?  

 1. ja → TT8 

 2. nej → TT9 

 KIS → TT9 

   

 Om TT7a=1 eller TT7b=1 (återvände till arbetet efter olycksfallet)  

TT8 Hur många hela kalenderdagar var Ni borta från arbetet eller 
arbetsoförmögen på grund av olycksfallet under de senaste 12 
månaderna?  

 

 01. mindre än en hel dag → TT11 

 02. 1–3 hela dagar → TT11 

 03. minst 4 dagar, men mindre än 2 veckor → TT11 

 04. minst 2 veckor, men mindre än 4 veckor → TT11 

 05. minst en månad, men mindre än 3 månader → TT11 

 06. minst 3 månader, men mindre än 6 månader → TT11 

 07. minst 6 månader, men mindre än 9 månader → TT11 

 08. minst 9 månader, men mindre än 12 månader → TT11 

 KIS → TT11 

 Läs upp alternativen vid behov. 

Om intervjupersonen inte har återvänt till sitt arbete genast efter att han/hon 
återhämtat sig från olycksfallet (t.ex. deltidsarbete, årssemester), efterfrågas 
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den tid då han/hon var arbetsoförmögen på grund av olycksfallet. 

   

 Om TT7a=2, kis eller TT7b=2, kis (återvände inte till förvärvsarbete eller 
KIS) 

 

TT9a Även om Ni inte har återvänt till arbetet, är Ni redan återställd och 
arbetsför? 

 

 1. ja → TT9b 

 2. nej → TT10 

 KIS → TT10 

   

 Om TT9a=1  

TT9b Kan Ni uppskatta när Ni var återställd och arbetsför igen efter det 
arbetsolycksfall Ni nämnde? 

 

 01. samma dag → TT11 

 02. följande dag → TT11 

 03. 2–3 dagar efter olycksfallet → TT11 

 04. minst 4 dagar, men mindre än 2 veckor efter olycksfallet → TT11 

 05. minst 2 veckor, men mindre än en månad efter olycksfallet → TT11 

 06. minst en månad, men mindre än 3 månader efter olycksfallet → TT11 

 07. minst 3 månader, men mindre än 6 månader efter olycksfallet → TT11 

 08. minst 6 månader, men mindre än 9 månader efter olycksfallet → TT11 

 09. 9–12 månader efter olycksfallet → TT11 

 KIS → TT11 

 Läs upp alternativen vid behov.  

   

 Om TT9a=2, kis   

TT10 Tror Ni att Ni ännu kan återvända till Ert för värvsarbete?  

 1. ja → TT11 

 2. nej → TT11 

 KIS → TT11 

   

 ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR  

   

 WSTATOR=1,2 eller (WSTATOR=3–5 och EXISTPR=1)    

Här anges alla sysselsatta och de icke sysselsatta som tidigare arbetat 
(sysselsatt eller M1=1) 

 

 Om sysselsatt eller M1=1  

TT11johd Här frågar jag några frågor om sjukdomar med anknytning till arbetet.  → TT11 

   

TT11 Har Ni under de senaste 12 månaderna haft sådana sjukdomar eller 
symptom som Ni anser beror antingen på Ert nuvarande eller tidigare 
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förvärvsarbete eller som arbetet förvärrar? 

 1. ja → TT12 

 2. nej  

 KIS  

 Både fysiska och psykiska sjukdomar och symptom beaktas, men inte 
olycksfall. Också lindrigare sjukdomar som inte krävt läkarvård eller 
sjukledighet beaktas. 

Läkardiagnos på att sjukdomen är arbetsrelaterad behövs inte. Det räcker med 
intervjupersonens egen åsikt. 

 

 Om 2 eller kis: sysselsatta → TT24  
                         icke sysselsatta, har arbetat under de senaste 12 mån → SLUT; 
                         övriga icke sysselsatta → SLUT 

 

   

 Om TT11=1  

TT12 Hur många sådana sjukdomar eller symptom som beror på arbetet eller 
som arbetet förvärrar har Ni haft under de senaste 12 månaderna? 

 

 1. en/ett → TT13 

 2. två eller fler → TT13johd 

 KIS → TT13johd 

 När samma sjukdom eller symptom uppträtt flera gånger räknas det som en 
sjukdom. 

 

 Blaise: Jatkossa kysymyksissä (TT14, 16, 18-21) on kaksi versiota: toinen 
niille joilla vain yksi sairaus (TT12=1) ja toinen niille joilla useampia 
sairauksia (TT12=2, EOS). Kysymykset pitää ohjelmoida siten, että 
paperilomakkeella suluissa oleva ”vakavin” sana tulee näkyviin ilman sulkuja 
niille, joilla TT12=2 tai EOS. Jos TT12=1, sanaa ei näy. 

 

 Om TT12=2, kis  

TT13johd Följande frågor gäller den allvarligaste arbetsrelaterade sjukdomen eller 
det allvarligaste symptomet. 

→ TT13 

 Allvarligaste sjukdom eller symptom = den/det som personen har mest men av 
eller som begränsar personens aktivitet allra mest. Intervjupersonen väljer 
själv vad han/hon upplever som allvarligast. 

 

   

 Om TT11=1  

TT13 Vilket slag av sjukdom eller symptom är det fråga om?  

 01. problem med rörelseorganen i området kring nacke, axlar och armar → TT14 

 02. problem med rörelseorganen i nedre delen av kroppen (höften, benen, 
fötterna) 

→ TT14 

 03. ryggsjukdom → TT14 

 04. problem med lungor eller andningsorgan → TT14 

 05. hudsjukdom → TT14 

 06. hörselsvårigheter → TT14 

 07. problem som gäller det psykiska välbefinnandet (stress, depression, 
ångest) 

→ TT14 
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 08. huvudvärk eller ansträngda ögon → TT14 

 09. problem med anknytning till hjärta eller cirkulationsorgan → TT14 

 10. inflammatorisk sjukdom (virus, bakterie eller annan typ av infektion) → TT14 

 11. problem med anknytning till mage, lever, njurar eller matsmältning → TT14 

 12. annan sjukdom eller annat symptom → TT14 

 KIS → TT14 

 Läs upp alternativen vid behov.  

Om sjukdomarna är flera, gäller frågan den allvarligaste. Allvarligaste 
sjukdom eller symptom = den/det som personen har mest men av eller som 
begränsar personens aktivitet allra mest. Intervjupersonen väljer själv vad 
han/hon upplever som allvarligast. 

 

   

 Om TT11=1  

TT14 Om TT12=1 Begränsar sjukdomen eller symptomen Era dagliga 
aktiviteter:  

 

 Om TT12=2 eller KIS: Begränsar den allvarligaste sjukdomen eller 
symptomen Era dagliga aktiviteter: 

 

 1. i viss mån  

 2. avsevärt  

 3. eller inte alls?  

 KIS  

 De dagliga aktiviteterna både i arbetet och utanför arbetet beaktas.  

 sysselsatta → TT15a 

Om icke sysselsatt, som har arbetat under 8 år → TT15b,  
                      övriga icke sysselsatta → TT20b 

 

   

   

 Om TT11=1 och sysselsatt  

TT15a Vilket arbete orsakade Er sjukdom eller förvärrade dess symptom? Var 
det: 

 

 1. Er nuvarande huvudsyssla → TT16 

 2. om personen hade en bisyssla: Er nuvarande bisyssla → TT16 

 3. Ert arbete för ett år sedan → TT16 

 4. eller något annat arbete? → TT16 

 KIS → TT16 

 Anteckna i nummerordning det första som passar in. T.ex. om nuvarande 
huvudsyssla och arbetet för ett år sedan är samma, välj kod 1. 

De arbetsplatser personen nämnde: 

T6 (nuvarande huvudsyssla): namnet på arbetsplatsen 
S3 (nuvarande bisyssla): namnet på arbetsplatsen 
T31 (arbetet för ett år sedan): namnet på arbetsplatsen 

 

 Namnen på arbetsplatserna visas för frågorna T6E/T6G, S3E/S3 och T31. 
Alternativ 2 visas bara, om T1=2. 
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 Om TT11=1 och är icke sysselsatt men har arbetserfarenhet från 8 år  

TT15b Vilket arbete orsakade Er sjukdom eller förvärrade dess symptom? Var 
det: 

 

 1. Ert senaste arbete  

 2. Ert arbete för ett år sedan  

 3. eller något annat arbete?  

 KIS  

 De arbetsplatser personen nämnde: 

M8 (föregående arbete): namnet på arbetsplatsen 
E19 (arbetet för ett år sedan): namnet på arbetsplatsen 

 

 Namnen på arbetsplatserna visas för frågorna M8E/M8 och E19  

   

 Om arbetat för mindre än 12 månader sedan → TT16  

 Övriga → TT20b  

   

 Om TT11=1 och är sysselsatt eller har arbetat för mindre än 12 månader sedan  

TT16 Om TT12=1: Har Ni varit borta från förvärvsarbete på grund av  nämnda 
arbetsrelaterade sjukdom eller symptom under de senaste 12 
månaderna? 

 

 Om TT12=2 eller KIS: Har Ni varit borta från förvärvsarbete på grund av  
i frågavarande den allvarligaste arbetsrelaterade sjukdom eller symptom  
under de senaste 12 månaderna? 

 

 1. ja → TT17 

 2. nej  

 KIS  

 Om 2 eller kis: sysselsatt → TT24, icke sysselsatt → SLUT  

   

 Om TT16=1 och sysselsatt:  

TT17a Har Ni ändå återvänt till arbetet?  

 1. ja → TT20a 

 2. nej → TT18 

 KIS → TT19 

   

 Om TT16=1 och icke sysselsatt, men har arbetat under de senaste 12 
månaderna: 

 

TT17b Återvände Ni ändå till arbetet efter Er sjukdom?  

 1. ja → TT20a 

 2. nej → TT18 
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 KIS → TT19 

   

 Om TT17a/b=2  

TT18 Om TT12=1: Ni har inte återvänt till förvärvsarbetet. Beror det på den 
arbetsrelaterade sjukdom Ni nämnde? 

 

 Om TT12=2 eller KIS: Ni har inte återvänt till förvärvsarbetet. Beror det 
på den allvarligaste arbetsrelaterade sjukdom Ni nämnde? 

 

 1. ja → TT19 

 2. nej  → TT20a 

 KIS → TT20a 

 Nej = frånvaron beror på annan orsak, inte den (allvarligaste) arbetsrelaterade 
sjukdomen. 

 

   

 Om TT17=kis eller TT18=1  

TT19 Om TT12=1: Tror Ni att Ni ännu kan återvända till Ert förvärv sarbete 
trots den arbetsrelaterade sjukdomen eller symptomet? 

 

 Om TT12=2 eller KIS: Tror Ni att Ni ännu kan återvända till Ert 
förvärvsarbete trots den allvarligaste arbetsrelaterade sjukdomen eller 
det allvarligaste symptomet? 

 

 1. ja → TT20a 

 2. nej sysselsatt → 
TT24johd 
icke sysselsatt → 
SLUT 

 KIS → TT20a 

   

 Om TT16=1 och TT19≠2  

TT20a Om TT12=1: Hur länge har Ni under de senaste 12 månaderna varit borta 
från arbetet eller arbetsoförmögen på grund av ifrågavarande sjukdom 
eller symptom? 

 

 Om TT12=2 eller KIS: Hur länge har Ni under de senaste 12 månaderna 
varit borta från arbetet eller arbetsoförmögen på grund av ifrågavarande 
allvarligaste sjukdom eller symptom?  

 

 1. inte en enda hel dag  

 2. 1–3 dagar  

 3. minst 4 dagar, men mindre än 2 veckor  

 4. minst 2 veckor, men mindre än en månad  

 5. minst en månad, men mindre än 3 månader  

 6. minst 3 månader, men mindre än 6 månader  

 7. minst 6 månader, men mindre än 9 månader  

 8. 9–12 månader   

 KIS  

 Läs upp alternativen vid behov.  
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Bara frånvaro på grund av ifrågavarande (allvarligaste) arbetsrelaterade 
sjukdom eller symptom beaktas. Om det finns flera frånvaroperioder av 
samma orsak, räkna ihop längden på dem. 

 Om sysselsatt → TT24johd 

Om icke sysselsatt → SLUT 

 

   

   

 Om TT11=1 och (icke sysselsatt, vars senaste anställningsförhållande 
upphörde för mer än 12 månader sedan) 

 

TT20b Om TT12=1: Ni har inte förvärvsarbetat under de senaste 12 månaderna. 
Beror det på den arbetsrelaterade sjukdomen eller symptomet Ni 
nämnde? 

 

 Om TT12=2 eller KIS: Ni har inte förvärvsarbetat under de senaste 12 
månaderna. Beror det på den allvarligaste arbetsrelaterade sjukdomen 
eller det allvarligaste symptomet Ni nämnde? 

 

 1. ja → TT21 

 2. nej → SLUT 

 KIS → SLUT 

   

   

 Om TT20b=1  

TT21 Om TT12=1: Tror Ni att Ni ändå kan återvända till Ert förvärvs arbete 
trots den här sjukdomen eller symptomet? 

 

 Om TT12=2 eller KIS: Tror Ni att Ni ändå kan återvända till Ert 
förvärvsarbete trots den här allvarligaste sjukdomen eller det här 
allvarligaste symptomet ? 

 

 1. ja → SLUT 

 2. nej → SLUT 

 KIS → SLUT 

   

   

 Om TT11=1 och icke sysselsatt som arbetat under de senaste 8 åren.  

   

 FAKTORER SOM HOTAR VÄLBEFINNANDET PÅ 
ARBETSPLATSEN 

 

   

 I det här avsnittet anges alla sysselsatta  

   

TT24johd Följande frågor gäller faktorer som hotar hälsan och välbefinnandet på 
Er arbetsplats. Frågorna gäller Er nuvarande huvudsyssla. 

 

   

TT24 Är Ni tvungen att arbeta i besvärliga arbetsställningar eller använda 
ansträngande rörelsebanor så mycket att det kan vara skadligt för Er 
hälsa? 
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M  1. ja → TT24b 

 2. nej → TT24b 

 KIS → TT24b 

   

 Alla sysselsatta  

TT24b Är Ni tvungen att lyfta tunga bördor så mycket att det kan vara skadligt 
för Er hälsa? 

 

M  1. ja → TT25 

 2. nej → TT25 

 KIS → TT25 

   

 Alla sysselsatta  

TT25 Är Ni på arbetet utsatt för buller eller vibra tioner i så hög grad att det 
kan vara skadligt för Er hälsa? 

 

M  1. ja → TT26 

 2. nej → TT26 

 KIS → TT6 

   

 Alla sysselsatta  

TT26 Är Ni på arbetet utsatt för kemikalier, damm, ångor, rök eller gaser i 
sådana mängder att det kan vara skadligt för Er hälsa? 

 

M  1. ja → TT27 

 2. nej → TT27 

 KIS → TT27 

   

 Alla sysselsatta  

TT27 Är Ni tvungen att arbeta med uppgifter som anstränger ögonen så mycket 
att det kan vara skadligt för Er hälsa? 
 

 

M  1. ja → TT27b 

 2. nej → TT27b 

 KIS → TT27b 

   

 Alla sysselsatta  

TT27b Är Ert arbete förknippat med olycks- eller olycksfallsrisker?  

M  1. ja  

 2. nej  

 KIS  

   

 fler än ett ja-svar i punkterna TT24–TT27b → TT28 
annars → TT29 
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 Om fler än ett ja-svar i punkterna TT28–TT31  

TT28 Vilken av de här är den största risken med tanke på Er hälsa. Är det:  

M  1.  besvärliga arbetsställningar och ansträngande rörelsebanor → TT29 

 2.  hantering av tunga bördor → TT29 

 3.  buller eller vibrationer → TT29 

 4. kemikalier, damm, ångor, rök eller gaser → TT29 

 5. ansträng av ägonen → TT29 

 6. eller olycksfallsrisk?  

 Läs upp alternativen, intervjupersonen väljer något av dem (undvik KIS-
alternativet!). 

 

 De alternativ som personen valt under punkterna TT24–TT27b1 visas  

   

   

 Alla sysselsatta  

TT29 Upplever Ni sådan brådska eller stress i Ert arbete, som inverkar menligt 
på Ert psykiska välbefinnande? 

 

M  1. ja → TT30 

 2. nej → TT30 

 KIS → TT30 

   

 Alla sysselsatta  

TT30 Är Ni på Ert arbete utsatt för våld eller hot om våld?  

M  1. ja → TT31 

 2. nej → TT31 

 KIS → TT31 

   

   

 Alla sysselsatta  

TT31 Råkar Ni ut för sådana trakasserier och mobbning i Ert arbete, som 
inverkar menligt på Ert psykiska välbefinnande? 

 

M  1. ja  

 2. nej  

 KIS  

 fler än ett ja-svar i punkterna TT29–TT31 → TT32 
annars → SLUT 

 

   

   

 Om fler än ett ja-svar i punkterna TT29–TT31  

TT32 Vilka av de faktorer som Ni nämnde anser Ni inverkar mest på Ert 
psykiska välbefinnande. Är det: 
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M  1. brådska eller stress → SLUT 

 2. våld eller hot om våld → SLUT 

 3. eller trakasserier eller mobbning? → SLUT 

 KIS → SLUT 

 Läs upp alternativen, intervjupersonen väljer något av dem (undvik KIS-
alternativet!). 

 

 De alternativ som personen valt under punkterna TT29–TT31 visas  

   

 SLUTET AV AD HOC-AVSNITTET, i det följande hushållsavsnittets 
introduktion. 

 

   

 


