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Omklassblankett 2006 

Förutom nyklass- och kontrollblanketter bör det finnas en ”omklassblankett”, 
i princip nyklassblanketten men vissa uppgifter från tidigare intervju.  
Omklassblanketten innehåller även ExB-frågorna. 
 
De frågor som berörs är: 

- Familjefrågorna (Fam 1-4). Fixat redan 2005 
- Fackfrågorna (FackAnstl 1-FackAnst 3, FackArbl 1-FackArbl 3) 
- Frågor om tidigare arbete (Tarb-avsnittet ) 

 
 
Vilka gamla uppgifter bör utnyttjas i omklassblanke tt? 
 
Specialfall:  
- INTROA=4 (annan person (ej up) än förra gången, utan tillstånd) 
Tanken är att uppgifter inte får röjas för ny uppgiftslämnare.  
”Ren” nyklassblankett, dvs. inga gamla uppgifter ska utnyttjas.  
 
- INTROA=5 (up förnekar de tidigare uppgifterna) . 
”Ren” nyklassblankett, dvs. inga gamla uppgifter ska utnyttjas.  
 
- KHu1a=7 (felklassad förra gången) 
Endast uppgifter om familjen utnyttjas.  
 
 
1 Familjefrågorna  
Ställ kontrollfrågor om familjen (KFam1-KFam 4) i samtliga fall utom för 
INTROA=4,5 
 
 
2 Fackfrågorna 
Fackfrågor ställs till samtliga anställda (FF,FT,TA ) och arbetslösa. 
 
Tidigare information om facktillhörighet  utnyttjas, dvs. kontrollfrågor ställs 
i följande fall: 
 
 Bytt arbete (KHu1a=5)  

Anställd både vid  förra intervjun (FF,FT,TA) och vid aktuell intervju 
(Hu4a=1). 

 Ställ KFackAnst 1-KFackAnst 3. 
 
  
 Anställd vid förra intervjun (FF,FT,TA) , arbetslös vid aktuell 

intervju  
Ställ KFackArbl 1 - KFackArbl 3. 
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 Arbetslös vid förra intervjun , anställd vid aktuell 
intervju (Hu4a=1).  
Ställ KFackAnst l - KFackAnst 3. 

 
 
3 Frågor om tidigare arbete 
till up som vid förra intervjun hade jobb (Tarb-avsnittet) 
Det finns starka önskemål från IVE att utnyttja gamla uppgifter i Tarb-
avsnittet. Det gäller speciellt uppgifterna om företaget (Tarb7-Tarb8).  I 
gamla omklassblanketten fanns uppgift om namnet på arbetsgivaren vid förra 
intervjun. IVE kunde acceptera detta eller ta in uppgifter om företaget i de 
fall up haft något annat jobb senare.  
 
Beslut: 
- Lägg ut gamla företagsnamnet och ev. benämning från gamla huvudsysslan 
i Tarb7 med kod =3.  
Om detta accepteras ställs inte fler frågor i Tarb-avsnittet, dvs. vi utnyttjar de 
gamla uppgifterna om företaget (Tarb 7-Tarb 8) och även up:s yrke 
(Tarb9- Tarb10). Vi avstår  från att lägga ut ev. bisysslor.  
Intervju levererar kod 3 och AM/IT hämtar de gamla uppgifterna. 
 
- Tarb1. Vi vet att de jobbat tidigare, men feriejobb ska inte räknas med här. 
Vi vet också typ av TA-jobb=ferie förra gången. 
 
Beslut: 
Om TA och feriejobb förra gången (Hu8=4) ställs Tarb1aa oavsett ålder. 
Om FF, FT, TA (exkl. feriejobb) förra gången  ”sätts” Tarb 1=1. 
Intervju fixar dit koden före leverans till AM/IT. 
 
Avstå från andra förändringar i Tarb-avsnittet. 
 
 
 
 


