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KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS 
ORGANISATIN 

De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och fokus ligger 
på följande anställa personer:  
Småföretagare 
De som arbetar övertid.  
De som arbetar skift. 
De som arbetar deltid.  
De som arbetar kväll/natt/helg. 
Anställda som kallas vid behov. 

Förklaringar: 

Att vara sysselsatt innebär att man har ett avtal att arbetar minst en timme i veckan med ersättning. Att 
vara sysselsatt innebär inte att du måste vara anställd. 

Övertid innebär i denna modul att man arbetar mer än vanligt och den kan såväl vara betald som 
obetald. Här räknas däremot inte flextid in eller någon form av arbetsbanks system där man har 
möjlighet att ta ut tiden i ledighet vid ett senare tillfälle. 

För att fånga in alla de personer som arbetat någon övertid och/eller betald övertid under mätveckan i 
AKU har vi varit tvungna att göra flera selektioner på dessa frågor. 
   
Skiftarbete: 
Kod 1: Innebär att arbete pågår över hela dygnet och under veckans alla dagar. Dygnet är indelat i tre 
eller flera arbetspass och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen, natten och under helgen. 
   
Kod 2: Innebär att arbete pågår över hela dygnet men inte under helgen. Dygnet är indelat i tre 
arbetspass och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen och natten MEN inte under helgen.  

Kod 3: Innebär att arbete bedrivs vanligen med två arbetslag, varav det ena arbetar på förmiddagen och 
det andra på eftermiddagen.  

Kod 4: Innebär att arbete utförs av två arbetslag som växlar mellan nattskift och dagskift som är väl 
åtskilda från varandra.  

Kod 5: Övriga alternativ som inte passar in under kod 1-4. 
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Instruktion för Ad-hoc modul 2004 om 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning 

  
Tillägg till AKU, 15-74 åringar, i april maj och juni rotationsgrupp 5-7.  
  
1. Inledning 
  
I den författning som från 1998 reglerar vårt insamlande av arbetsmarknadsdata via AKU ingår 
att varje år, på en del av urvalet, låta en modul ingå som fastställs av kommissionen.  
I år (2004) handlar modulen om arbetets organisation och arbetstidens förläggning. Denna modul 
är i stort sätt identisk med 2001 års modul som handlade om arbetsformer och arbetstider. Vi har 
gjort en utredning av modul 2001. Med det underlaget har vi tagit hänsyn till de brister som fanns 
i såväl variablerna som frågorna när utformningen av modul 2004 gjorts.   

Frågorna är inte många men innefattar däremot flera olika filter. Några av frågorna skall ställas 
till egna företagare, övriga frågor är splittrade på individer med olika anställningsformer. Till 
exempel till personer som arbetar skift, deltid och obekväma arbetstider.  
  
Alla variabler utgår ifrån huvudsysslan.  
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2. Frågor 

Denna gång har vi några extra frågor som rör arbetstiden och arbetstidens förläggning.  

MOD1) Kan du själv bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

Denna fråga ställs endast till egna företagare. Här finns det fyra svarsalternativ. Tanken med 
frågan är att få veta om uppgiftslämnaren har en ”underordnad” roll. Det vill säga att någon talar 
om hur arbetet skall utföras eller att arbetet måste utföras på ett visst sätt. Exempelvis kan en 
företagare vara bunden till en viss metod eller ett visst sätt att utföra arbetet när han/hon skall 
hjälpa en kund. I dessa fall bör alternativ nej eller nej inte alls markeras. 

MOD2) Kan du själv bestämma när ditt arbete skall utföras? 

Denna fråga ställs till egen företagare. Det finns fyra svarsalternativ på denna fråga.  
Varför den endast ställs till egna företagare är för att som anställd kan du i allmänhet inte 
bestämma när ditt arbete skall utföras. Det kan vara svårt att avgöra om man kan bestämma när 

ett arbete skall utföras. Man ska i denna fråga utgå ifrån det läge som gällde ”från början”. 
Exempelvis har en tandläkare, som är egen företagare, i allmänhet en överenskommelse med 
patienten när behandlingen ska utföras. Däremot var frågan öppen från början och därmed kan 
tandläkaren bestämma när arbetet ska utföras.   

MOD2A)  Hur många anställda har dupå din arbetsplats? 

Detta är en filterfråga till fråga MOD3 Och ställs till alla egna företagare som i kontroll 
blanketten fortfarande angett att de är egna företagare med anställda. Det finns två svarsalternativ, 
1-8 anställda eller fler än 8 anställda. 

MOD3) Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder? 

Frågan ställs till egna företagare som har upp till 8 anställda på arbetsplatsen eller inga anställda 
alls. Här vill man veta om den egna företagaren vanligtvis arbetar för en eller flera 
uppdragsgivare/kunder. Det finns två svarsalternativ, antingen har uppgiftslämnaren vanligtvis en 
uppdragsgivare/kund eller fler än en uppdragsgivare/kund. Kanske ses det som naturligt att en 
egen företagare arbetar för flera kunder men det förekommer att företagaren har ett kontrakt att 
arbeta bara för en kund, vilket innebär att han/hon vanligtvis arbetar för en uppdragsgivare/kund.  

OM ÖVERTID (Fråga MOD4-MOD15) 

I denna modul vill man kartlägga övertiden och mertid hos alla anställda. Det man vill veta är om 

uppgiftslämnaren har arbetat övertid, antal timmar han/hon arbetat övertid och om han/hon fått 
betalt för sin övertid.  
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I begreppet övertid innefattas all betald och obetald övertid och mertid. Vid flex eller annat 
system där man arbetar mer än man har överenskommelse att göra men tar ut tiden i ledighet vid 
senare tillfälle - räknas inte som övertid.  

Det finns ganska många frågor om övertid i denna modul men däremot får en och samma 
uppgiftslämnare inte mer än tre frågor som rör övertiden. Varför det finns så många frågor om 
övertiden är för att uppgiftslämnarna har svarat olika i tidigare frågor och får därefter frågor om 
sin övertid beroende på vad han/hon har svarat innan.  

Man kanske frågar sig varför uppgiftslämnare får övertidsfrågor trots att de sagt att de arbetat 
mindre än de skulle under veckan. Detta beror på att en person kan ha arbetat övertid trots att 
han/hon inte varit på arbetet så mycket (M1≤M2). Även personer som sagt att de arbetat övertid 
kan ha ytteligare övertidstimmar som inte kommer fram i tidigare frågor i blanketten.    

Skillnaden mellan övertid och övertid med ersättning är kort sagt att personen i fråga, vid övertid 
med ersättning, får betalt i tid eller pengar. Detta innebär att uppgiftslämnaren kan ha övertid men 
det är inte givet att det är övertid med ersättning. Att tänka på är att flex inte ingår i begreppet 
övertid  eller övertid med ersättning.  
   

MOD4A) Du sa tidigare att du arbetade övertid, huvudsakligen med ersättning, under  veckan 
xx xx. Hur  många timmars övertid hade du totalt under denna vecka? 

Ställs till de som arbetat mer än de skulle göra under mätveckan och med huvudsakligen betald 
övertid. 

MOD5) Hur många timmar fick du ersättning  för? 

Denna fråga får endast de som svarat minst 1 timme på fråga MOD4A. 

MOD6) Du sa tidigare att du arbetade xx timmar under veckan xx xx. Var någon eller några 
av dessa timmar övertid? 

Frågan ställs till de som arbetat mindre än de skulle göra under mätveckan eller lika mycket som 
det skulle arbeta. Denna fråga har svarsalternativen ja och nej.  
(Varför dessa uppgiftslämnare får denna fråga är för att de kan ha arbetat övertid trots att de 
arbetat mindre än de skulle göra under veckan.)  

MOD7) Hur många? 

Denna fråga får de som har svarat ja på fråga MOD6.  

MOD8A) Fick du ersättning i (tid eller pengar) för den timmen?
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Frågan ställs till de personer som svarat 1 på fråga MOD7. Här finns svarsalternativen ja och nej.  

MOD8B) Fick du ersättning (i tid eller pengar) för alla timmarna, några av dem eller inga 
alls? 

Frågan ställs till de uppgiftslämnare som svarat minst 2 på fråga MOD7, alltså de som har arbetat 
mindre än de skulle under mätveckan men har arbetat minst 2 timmar övertid under veckan. Här 
finns det tre svarsalternativ, och dessa är involverade i frågan.  

MOD9) Hur många timmar fick du ersättning för?

Denna fråga ställs till de som svarat alternativ två på fråga MOD8b. Alltså de personer som svarat 
att de fick några timmars ersättning för den tid de arbetade över.

MOD10) Du sa tidigare att du arbetade mer än du skulle under veckan xx xx. Hade du någon 
övertid under denna period?

Frågan ställs till de som arbetat mer än de skulle göra under mätveckan men inte med huvudskälet 
övertid. Det finns två svarsalternativ, antingen ja eller nej.  

MOD11) Hur många timmar? 

Denna fråga får de som svarat ja på fråga MOD10. 

MOD12A) Fick du ersättning (i tid eller pengar) för den timmen? 

Frågan ställs till de som svarat 1 på fråga MOD10 och 1 på fråga MOD11. Det vill säga de som 
har arbetat en timmes övertid. Det finns två svarsalternativ, antingen ja eller nej.  

MOD12B) Fick du ersättning (i tid eller pengar) för alla timmarna, några av dem eller ingen 
alls?

Denna fråga ställs till de personer som arbetat övertid enligt fråga MOD10 och övertiden är minst 
två timmar. Alltså fråga MOD10=1 och fråga MOD11≥2. Frågan innefattar tre svarsalternativ 
som är inkluderade i frågan.  

MOD13) Hur många timmar fick du ersättning för? 

Frågan ställs endast till de som svarat att de fått ersättning för några av timmarna (i fråga 
MOD12B).  

MOD14A) Du sa tidigare att du arbetade övertid, huvuvudsakligen utan ersättning, under 
veckan xx xx. Hur många timmars övertid  hade du totalt under denna period? 
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Frågan ställs till de  som sagt sig arbeta övertid men huvudsakligen utan ersättning får denna 
fråga.  

MOD14B) Var någon eller några av de xx timmarna övertid mot ersättning (i tid eller pengar)? 

Denna fråga ställs till de som svarat minst 1 på fråga MOD14A. Alltså de som arbetat minst 1 
timmar övertid. Svarsalternativen är antingen ja eller nej.   

MOD15) Hur många? 

Frågan ställs till de som svarat ja på fråga 14b. Alltså de som sagt att de fått ersättning för någon 
eller några av de timmar de arbetat övertid. 

MOD16A) Du sa tidigare att du arbetade skift eller har turlistearbete. Vilken slags ( skift eller 
turlistearbete har du)? 

Här finns det 5 svarsalternativ.  

Allmänt om skiftarbete så gäller följande:  
Att de olika arbetspass som förekommer under dygnet ska vara av samma natur och utgöra ett led 
i en sammanhängande och enhetlig arbetsprocess. I detta innefattar att bemanningsgraden och 
arbetsintensiteten ska vara lika under dygnet och att samma form av arbetsuppgifter skall utföras. 
  
1. ”3-skift (ink. Benämningarna 4-, 5 och 6 skift)  

Detta innebär att arbetet pågår över hela dygnet. Dygnet är indelat i tre eller flera arbetspass 
och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen och natten (i vissa fall finns även 
indelning på helgerna).  

2. ”2-skift” 
Att arbeta 2 skift innebär att arbetet bedrivs vanligtvis med två arbetslag, varav det ena arbetar 
på förmiddagen och det andra på eftermiddagen.  

3. ”turlistearbete” 
Turlistearbete skiljer sig ifrån skiftarbete på så sätt att arbetet på de olika tiderna inte behöver 
ha samma bemanningsgrad eller arbetsintensitet. Skiftarbete är i högre grad reglerat jämfört 
med turlistearbete (utifrån den definition som står ovan). Att arbeta inom olika tider inom 
vårdyrket innebär i vanliga fall att han/hon inte utgör samma arbetsuppgifter under de olika 
passen och inte med samma intensitet och arbetar därmed enligt turlista. Turlistearbete 
innebär att personen i fråga vanligtvis arbetar efter ett rullande schema. Till exempel där en 
schemalagd vecka skiljer sig ifrån nästkommande vecka. 

4. ”jobbar ibland dagskift och ibland nattskift” 
Här hamnar de personer som arbetar skift men inte arbetar utifrån ett vanligt 2 skift- 
förmiddag och eftermiddag, utan växlar mellan att arbeta dag och natt. 
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5. ”Annan typ av skift” 
Övriga former av skiftarbetesformer hamnar här.   

  
MOD16B) Är ditt skift förlagt över hela veckan eller bara måndag-fredag? 

Denna fråga ställs till personer som svarat att de arbetar 3-skift(MOD16A=1). Det finns två 
svarsalternativ. Att arbeta skift över hela veckan innebär att uppgiftslämnaren arbetar skift 
måndag-söndag. Detta innebär att organisationen/företaget han/hon arbetar på fördriver sin 
verksamhet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Att arbeta måndag-fredag innebär att 
organisationen/företaget, i vanliga fall, driver sin verksamhet 24 timmar om dygnet måndag-
fredag.  

MOD17) Hur är din arbetstid reglerad? 

Denna fråga ställs till alla anställda och det finns 7 svarsalternativ: 
Kan uppgiftslämnaren svara på fler alternativ i denna fråga ska de alternativ som huvudsakligen 
passar uppgiftslämnarens avtal kryssas i.  
   
1. ”Fast arbetstid”  

Den ordinarie arbetstiden börjar och slutar alltid samma tid, det vill säga när man bortser ifrån 
eventuell övertid som kan leda till att uppgiftslämnaren slutar eller börjar en annan tid.  

2. ”Varierande start och slut på arbetsdagen” 
Här ingår ej flextid eller arbetstidskonto. Olika typer av skiftarbeten och turlistearbeten ingår 
här. Eller andra arbetstidsscheman som gör att uppgiftslämnaren start och slut på arbetsdagen 
varierar. Även de personer som arbetar fast tid en del av veckan men har exempelvis 
förskjuten arbetstid resterande del av veckan ingår här. Eller personer som arbetar fast tid 
merparten av sin arbetstid men har jour eller jourvecka regelbundet inlagda. 

3. ”Flex eller arbetstidskonto” 
Här hamnar de uppgiftslämnare som har ett flex system eller annan form av arbetstidskonto. 
Att tänka på är att trots att personen inte använder sin möjlighet att flexa ingår hon/han i 
denna grupp.  

4. ”Individuell överenskommelse” 
Om det inte finns kollektivavtal som reglerar arbetsdagens start och slut utan 
uppgiftslämnaren har en enskild överenskommelse med sin arbetsgivare så ska detta alternativ 
väljas.  
Om det finns kollektivavtal men det i avtalet ges en ram för arbetstiden och därefter utrymme 
för individuella överenskommelser inom den ramen ska uppgiftslämnaren ingå här.     

5. ”Bestämmer själv” 
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Uppgiftslämnare som bestämmer helt själva när de börjar och slutar arbetsdagen och då det 
inte finns några överenskommelser, vare sig kollektiva eller individuella, som på något sätt 
reglerar start och sluttider hamnar här. 

6. ”Jag kallas endast vid behov” 
Då en person har ett arbete där han/hon endast kallas vid behov ingår han/hon i detta 
alternativ. Att kallas vid behov innebär att personen i fråga har ett kontrakt där han/hon blir 
kallad till arbetet, såväl med kort som långt varsel, men har ingen garanti på på antal timmar 
att arbeta. Att kallas vid behovo innebär även att personen kan bli uppsagd när som hellst. Att 
tänka på är att jourarbete inte ingår i denna grupp.     

7 ”Annat” 
Passar inte någon av ovanstående regleringar av arbetstiden in på uppgiftslämnaren ska detta 
alternativ väljas.      

MOD18) Kan du ta ledigt hela dagar med ditt flex eller arbetstidskonto? 

Denna fråga får de uppgiftslämnare som svarat 3 på fråga MOD17, alltså de anställda som har 
felx eller arbetstidskonto. Det finns här två svarsalternativ, antingen ja eller nej.  

MOD19) Har du ett fast årsarbetstidskontrakt? 

Denna fråga ställs till alla anställda som inte har en arbetstids reglering där de bestämmer själva. 
Det vill säga alla anställda förutom de som svarat att fråga MOD17= 5. Det finns två 
svarsalternativ här, antingen ja eller nej.  
Att ha ett fast årsarbetskontrakt innebär att uppgiftslämnaren har ett avtal att arbeta ett visst antal 
timmar per år och inte per vecka eller månad. Detta kan till exempel vara tjänster som är 
säsongsbetonade.   

MOD20) Du sa tidigare att du arbetade deltid. Hur är din deltidstjänst förlagd?  

Denna fråga ställs endast till de uppgiftslämnare som sagt att de arbetar deltid. Här vill man 
kartlägga hur de deltidsarbetande har förlagt sin arbetstid jämfört med en heltidstjänst på 
arbetsplatsen. Finns det ingen fastställd tidsplan för en heltidstjänst skall den deltidsarbetande 
jämföras med en femdagars arbetsvecka med ”normalt” antal arbetade timmar. Eftersom det i 
allmänhet är avtalat hur arbetstiden skall förläggas för den deltidsarbetande bör inte 
uppgiftslämnaren kunna ange flera svarsalternativ. OM uppgiftslämnaren trots allt kan välja fler 
av alternativen ska han/hon ange de alternativ som passar bäst under veckan.  

Fråga MOD21A-MOD24 

OM ”TYPISKA” OCH ”ATYPISKA” ARBETEN 
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De flesta som har arbete har detta förlagt till vardagar och på dagtid. Vi kan kalla detta för 
”typiskt” arbete. Andra har dock arbete som innebär skift, turlistearbete, vilket innebär att man 
arbetar på helger kvällar etc. Sådant arbete går stundom under benämningen ”atypiskt” arbete. 
Ingen värdering är lagd i detta utan det är bara en benämning. 

För det flesta är det väl naturligt att ha ett ”typiskt” arbete och mycket i samhället är ju anpassat 
efter det barnomsorgen t.ex. Men hur är det med det ”atypiska” arbetet. Självklart finns det 
personer som söker sig till sådant arbete, till exempel tycker det är idealiskt med lediga vardagar.  
Men säkert finns det även personer som tvingas till sådant arbete därför att det inte finns något 
annat arbete att tillgå och det egentligen inte passar dem och deras livssituation. 
Småbarnsföräldrar med skiftarbete måste fixa barnomsorg utan för den ordinarie omsorg, 
bostadsort gör att det är besvärligt med arbetsresor på udda tider osv.  
Det är detta frågorna 21-24 handlar om. Kanske inte alltid så lätt att svara på men vi tror dock att 
de som har ”atypiskt” arbete ändå har en känsla för hur arbetssituationen passar dem. 

MOD21A) Hur passar skiftarbete din livssituation? Passar det alltid, för det mesta, för det 
mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar skiftarbete. Det finns fyra svarsalternativ som är inlagda i 
frågan. (för definitioner av skiftarbete se ovan.) 

MOD21B) Hur passar turlistearbete din livssituation? Passar det alltid, för det mesta för det 
mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar enligt turlista. Det finns fyra svarsalternativ som är inlagda i 
frågan. (för definitioner av turlistearbete se ovan.) 

MOD22) Hur passar detta din livssituation? Passar det alltid, för det mesta, för det mesta inte, 
eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som kallas vid behov. Det finns fyra svarsalternativ som är inlagda i 
frågan. 

MOD23) Du sa tidigare att du arbetade xx. Hur passar xx-arbete din livssituation? Passar det 
alltid, för det mesta, för det mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar kväll och/eller natt men inte arbetar skift. Det finns fyra 
svarsalternativ som är inlagda i frågan.  

MOD24) Du sa tidigare att du arbetade xx. Hur passar helgarbete din livssituation? Passar det 
alltid, för det mesta, för det mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar helg men inte skift. Det finns fyra svarsalternativ som är 
inlagda i frågan.  



STATISTISKA CENTRALBYRÅN   9(10) 
AM/AKU 
Emma Persson 
2014-11-25 

SE_AHM2004_Instructions_se.doc 
14-11-25 13.32 

  
  

Eventuella frågor ställs i första hand till: 
Emma Persson: 08-5069 4038 
Olle Wessberg: 08-5069 4455 

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN 

De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och fokus ligger 
på följande anställa personer:  
Småföretagare 
De som arbetar övertid.  
De som arbetar skift. 
De som arbetar deltid.  
De som arbetar kväll/natt/helg. 
Anställda som kallas vid behov. 

Förklaringar: 

Att vara sysselsatt innebär att man har ett avtal att arbetar minst en timme i veckan med ersättning. Att 
vara sysselsatt innebär inte att du måste vara anställd. 

Övertid innebär i denna modul att man arbetar mer än vanligt och den kan såväl vara betald som 
obetald. Här räknas däremot inte flextid in eller någon form av arbetsbanks system där man har 
möjlighet att ta ut tiden i ledighet vid ett senare tillfälle. 

För att fånga in alla de personer som arbetat någon övertid och/eller betald övertid under mätveckan i 
AKU har vi varit tvungna att göra flera selektioner på dessa frågor. 
   
Skiftarbete: 
Kod 1: Innebär att arbete pågår över hela dygnet och under veckans alla dagar. Dygnet är indelat i tre 
eller flera arbetspass och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen, natten och under helgen. 
   
Kod 2: Innebär att arbete pågår över hela dygnet men inte under helgen. Dygnet är indelat i tre 
arbetspass och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen och natten MEN inte under helgen.  

Kod 3: Innebär att arbete bedrivs vanligen med två arbetslag, varav det ena arbetar på förmiddagen och 
det andra på eftermiddagen.  
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Kod 4: Innebär att arbete utförs av två arbetslag som växlar mellan nattskift och dagskift som är väl 
åtskilda från varandra.  

Kod 5: Övriga alternativ som inte passar in under kod 1-4. 
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Instruktion för Ad-hoc modul 2004 om 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning 

  
Tillägg till AKU, 15-74 åringar, i april maj och juni rotationsgrupp 5-7.  
  
1. Inledning 
  
I den författning som från 1998 reglerar vårt insamlande av arbetsmarknadsdata via AKU ingår 
att varje år, på en del av urvalet, låta en modul ingå som fastställs av kommissionen.  
I år (2004) handlar modulen om arbetets organisation och arbetstidens förläggning. Denna modul 
är i stort sätt identisk med 2001 års modul som handlade om arbetsformer och arbetstider. Vi har 
gjort en utredning av modul 2001. Med det underlaget har vi tagit hänsyn till de brister som fanns 
i såväl variablerna som frågorna när utformningen av modul 2004 gjorts.   

Frågorna är inte många men innefattar däremot flera olika filter. Några av frågorna skall ställas 
till egna företagare, övriga frågor är splittrade på individer med olika anställningsformer. Till 
exempel till personer som arbetar skift, deltid och obekväma arbetstider.  
  
Alla variabler utgår ifrån huvudsysslan.  
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2. Frågor 

Denna gång har vi några extra frågor som rör arbetstiden och arbetstidens förläggning.  

MOD1) Kan du själv bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

Denna fråga ställs endast till egna företagare. Här finns det fyra svarsalternativ. Tanken med 
frågan är att få veta om uppgiftslämnaren har en ”underordnad” roll. Det vill säga att någon talar 
om hur arbetet skall utföras eller att arbetet måste utföras på ett visst sätt. Exempelvis kan en 
företagare vara bunden till en viss metod eller ett visst sätt att utföra arbetet när han/hon skall 
hjälpa en kund. I dessa fall bör alternativ nej eller nej inte alls markeras. 

MOD2) Kan du själv bestämma när ditt arbete skall utföras? 

Denna fråga ställs till egen företagare. Det finns fyra svarsalternativ på denna fråga.  
Varför den endast ställs till egna företagare är för att som anställd kan du i allmänhet inte 
bestämma när ditt arbete skall utföras. Det kan vara svårt att avgöra om man kan bestämma när 

ett arbete skall utföras. Man ska i denna fråga utgå ifrån det läge som gällde ”från början”. 
Exempelvis har en tandläkare, som är egen företagare, i allmänhet en överenskommelse med 
patienten när behandlingen ska utföras. Däremot var frågan öppen från början och därmed kan 
tandläkaren bestämma när arbetet ska utföras.   

MOD2A)  Hur många anställda har dupå din arbetsplats? 

Detta är en filterfråga till fråga MOD3 Och ställs till alla egna företagare som i kontroll 
blanketten fortfarande angett att de är egna företagare med anställda. Det finns två svarsalternativ, 
1-8 anställda eller fler än 8 anställda. 

MOD3) Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder? 

Frågan ställs till egna företagare som har upp till 8 anställda på arbetsplatsen eller inga anställda 
alls. Här vill man veta om den egna företagaren vanligtvis arbetar för en eller flera 
uppdragsgivare/kunder. Det finns två svarsalternativ, antingen har uppgiftslämnaren vanligtvis en 
uppdragsgivare/kund eller fler än en uppdragsgivare/kund. Kanske ses det som naturligt att en 
egen företagare arbetar för flera kunder men det förekommer att företagaren har ett kontrakt att 
arbeta bara för en kund, vilket innebär att han/hon vanligtvis arbetar för en uppdragsgivare/kund.  

OM ÖVERTID (Fråga MOD4-MOD15) 

I denna modul vill man kartlägga övertiden och mertid hos alla anställda. Det man vill veta är om 

uppgiftslämnaren har arbetat övertid, antal timmar han/hon arbetat övertid och om han/hon fått 
betalt för sin övertid.  
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I begreppet övertid innefattas all betald och obetald övertid och mertid. Vid flex eller annat 
system där man arbetar mer än man har överenskommelse att göra men tar ut tiden i ledighet vid 
senare tillfälle - räknas inte som övertid. 

Det finns ganska många frågor om övertid i denna modul men däremot får en och samma 
uppgiftslämnare inte mer än tre frågor som rör övertiden. Varför det finns så många frågor om 
övertiden är för att uppgiftslämnarna har svarat olika i tidigare frågor och får därefter frågor om 
sin övertid beroende på vad han/hon har svarat innan.  

Man kanske frågar sig varför uppgiftslämnare får övertidsfrågor trots att de sagt att de arbetat 
mindre än de skulle under veckan. Detta beror på att en person kan ha arbetat övertid trots att 
han/hon inte varit på arbetet så mycket (M1≤M2). Även personer som sagt att de arbetat övertid 
kan ha ytteligare övertidstimmar som inte kommer fram i tidigare frågor i blanketten.    

Skillnaden mellan övertid och övertid med ersättning är kort sagt att personen i fråga, vid övertid 
med ersättning, får betalt i tid eller pengar. Detta innebär att uppgiftslämnaren kan ha övertid men 
det är inte givet att det är övertid med ersättning. Att tänka på är att flex inte ingår i begreppet 
övertid  eller övertid med ersättning.  
   

MOD4A) Du sa tidigare att du arbetade övertid, huvudsakligen med ersättning, under  veckan 
xx xx. Hur  många timmars övertid hade du totalt under denna vecka? 

Ställs till de som arbetat mer än de skulle göra under mätveckan och med huvudsakligen betald 
övertid. 

MOD5) Hur många timmar fick du ersättning  för? 

Denna fråga får endast de som svarat minst 1 timme på fråga MOD4A. 

MOD6) Du sa tidigare att du arbetade xx timmar under veckan xx xx. Var någon eller några 
av dessa timmar övertid? 

Frågan ställs till de som arbetat mindre än de skulle göra under mätveckan eller lika mycket som 
det skulle arbeta. Denna fråga har svarsalternativen ja och nej.  
(Varför dessa uppgiftslämnare får denna fråga är för att de kan ha arbetat övertid trots att de 
arbetat mindre än de skulle göra under veckan.)  

MOD7) Hur många? 

Denna fråga får de som har svarat ja på fråga MOD6.  

MOD8A) Fick du ersättning i (tid eller pengar) för den timmen?
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Frågan ställs till de personer som svarat 1 på fråga MOD7. Här finns svarsalternativen ja och nej.  

MOD8B) Fick du ersättning (i tid eller pengar) för alla timmarna, några av dem eller inga 
alls? 

Frågan ställs till de uppgiftslämnare som svarat minst 2 på fråga MOD7, alltså de som har arbetat 
mindre än de skulle under mätveckan men har arbetat minst 2 timmar övertid under veckan. Här 
finns det tre svarsalternativ, och dessa är involverade i frågan.  

MOD9) Hur många timmar fick du ersättning för?

Denna fråga ställs till de som svarat alternativ två på fråga MOD8b. Alltså de personer som svarat 
att de fick några timmars ersättning för den tid de arbetade över.

MOD10) Du sa tidigare att du arbetade mer än du skulle under veckan xx xx. Hade du någon 
övertid under denna period?

Frågan ställs till de som arbetat mer än de skulle göra under mätveckan men inte med huvudskälet 
övertid. Det finns två svarsalternativ, antingen ja eller nej.  

MOD11) Hur många timmar? 

Denna fråga får de som svarat ja på fråga MOD10. 

MOD12A) Fick du ersättning (i tid eller pengar) för den timmen? 

Frågan ställs till de som svarat 1 på fråga MOD10 och 1 på fråga MOD11. Det vill säga de som 
har arbetat en timmes övertid. Det finns två svarsalternativ, antingen ja eller nej.  

MOD12B) Fick du ersättning (i tid eller pengar) för alla timmarna, några av dem eller ingen 
alls?

Denna fråga ställs till de personer som arbetat övertid enligt fråga MOD10 och övertiden är minst 
två timmar. Alltså fråga MOD10=1 och fråga MOD11≥2. Frågan innefattar tre svarsalternativ 
som är inkluderade i frågan.  

MOD13) Hur många timmar fick du ersättning för? 

Frågan ställs endast till de som svarat att de fått ersättning för några av timmarna (i fråga 
MOD12B).  

MOD14A) Du sa tidigare att du arbetade övertid, huvuvudsakligen utan ersättning, under 
veckan xx xx. Hur många timmars övertid  hade du totalt under denna period? 
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Frågan ställs till de  som sagt sig arbeta övertid men huvudsakligen utan ersättning får denna 
fråga.  

MOD14B) Var någon eller några av de xx timmarna övertid mot ersättning (i tid eller pengar)? 

Denna fråga ställs till de som svarat minst 1 på fråga MOD14A. Alltså de som arbetat minst 1 
timmar övertid. Svarsalternativen är antingen ja eller nej.   

MOD15) Hur många? 

Frågan ställs till de som svarat ja på fråga 14b. Alltså de som sagt att de fått ersättning för någon 
eller några av de timmar de arbetat övertid. 

MOD16A) Du sa tidigare att du arbetade skift eller har turlistearbete. Vilken slags ( skift eller 
turlistearbete har du)? 

Här finns det 5 svarsalternativ.  

Allmänt om skiftarbete så gäller följande:  
Att de olika arbetspass som förekommer under dygnet ska vara av samma natur och utgöra ett led 
i en sammanhängande och enhetlig arbetsprocess. I detta innefattar att bemanningsgraden och 
arbetsintensiteten ska vara lika under dygnet och att samma form av arbetsuppgifter skall utföras. 
  
1. ”3-skift (ink. Benämningarna 4-, 5 och 6 skift)  

Detta innebär att arbetet pågår över hela dygnet. Dygnet är indelat i tre eller flera arbetspass 
och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen och natten (i vissa fall finns även 
indelning på helgerna).  

2. ”2-skift” 
Att arbeta 2 skift innebär att arbetet bedrivs vanligtvis med två arbetslag, varav det ena arbetar 
på förmiddagen och det andra på eftermiddagen.  

3. ”turlistearbete” 
Turlistearbete skiljer sig ifrån skiftarbete på så sätt att arbetet på de olika tiderna inte behöver 
ha samma bemanningsgrad eller arbetsintensitet. Skiftarbete är i högre grad reglerat jämfört 
med turlistearbete (utifrån den definition som står ovan). Att arbeta inom olika tider inom 
vårdyrket innebär i vanliga fall att han/hon inte utgör samma arbetsuppgifter under de olika 
passen och inte med samma intensitet och arbetar därmed enligt turlista. Turlistearbete 
innebär att personen i fråga vanligtvis arbetar efter ett rullande schema. Till exempel där en 
schemalagd vecka skiljer sig ifrån nästkommande vecka. 

4. ”jobbar ibland dagskift och ibland nattskift” 
Här hamnar de personer som arbetar skift men inte arbetar utifrån ett vanligt 2 skift- 
förmiddag och eftermiddag, utan växlar mellan att arbeta dag och natt. 
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5. ”Annan typ av skift” 
Övriga former av skiftarbetesformer hamnar här.   

  
MOD16B) Är ditt skift förlagt över hela veckan eller bara måndag-fredag? 

Denna fråga ställs till personer som svarat att de arbetar 3-skift(MOD16A=1). Det finns två 
svarsalternativ. Att arbeta skift över hela veckan innebär att uppgiftslämnaren arbetar skift 
måndag-söndag. Detta innebär att organisationen/företaget han/hon arbetar på fördriver sin 
verksamhet 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan. Att arbeta måndag-fredag innebär att 
organisationen/företaget, i vanliga fall, driver sin verksamhet 24 timmar om dygnet måndag-
fredag.  

MOD17) Hur är din arbetstid reglerad? 

Denna fråga ställs till alla anställda och det finns 7 svarsalternativ: 
Kan uppgiftslämnaren svara på fler alternativ i denna fråga ska de alternativ som huvudsakligen 
passar uppgiftslämnarens avtal kryssas i.  
   
1. ”Fast arbetstid”  

Den ordinarie arbetstiden börjar och slutar alltid samma tid, det vill säga när man bortser ifrån 
eventuell övertid som kan leda till att uppgiftslämnaren slutar eller börjar en annan tid.  

2. ”Varierande start och slut på arbetsdagen” 
Här ingår ej flextid eller arbetstidskonto. Olika typer av skiftarbeten och turlistearbeten ingår 
här. Eller andra arbetstidsscheman som gör att uppgiftslämnaren start och slut på arbetsdagen 
varierar. Även de personer som arbetar fast tid en del av veckan men har exempelvis 
förskjuten arbetstid resterande del av veckan ingår här. Eller personer som arbetar fast tid 
merparten av sin arbetstid men har jour eller jourvecka regelbundet inlagda. 

3. ”Flex eller arbetstidskonto” 
Här hamnar de uppgiftslämnare som har ett flex system eller annan form av arbetstidskonto. 
Att tänka på är att trots att personen inte använder sin möjlighet att flexa ingår hon/han i 
denna grupp.  

4. ”Individuell överenskommelse” 
Om det inte finns kollektivavtal som reglerar arbetsdagens start och slut utan 
uppgiftslämnaren har en enskild överenskommelse med sin arbetsgivare så ska detta alternativ 
väljas.  
Om det finns kollektivavtal men det i avtalet ges en ram för arbetstiden och därefter utrymme 
för individuella överenskommelser inom den ramen ska uppgiftslämnaren ingå här.     

5. ”Bestämmer själv” 
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Uppgiftslämnare som bestämmer helt själva när de börjar och slutar arbetsdagen och då det 
inte finns några överenskommelser, vare sig kollektiva eller individuella, som på något sätt 
reglerar start och sluttider hamnar här. 

6. ”Jag kallas endast vid behov” 
Då en person har ett arbete där han/hon endast kallas vid behov ingår han/hon i detta 
alternativ. Att kallas vid behov innebär att personen i fråga har ett kontrakt där han/hon blir 
kallad till arbetet, såväl med kort som långt varsel, men har ingen garanti på på antal timmar 
att arbeta. Att kallas vid behovo innebär även att personen kan bli uppsagd när som hellst. Att 
tänka på är att jourarbete inte ingår i denna grupp.     

7 ”Annat” 
Passar inte någon av ovanstående regleringar av arbetstiden in på uppgiftslämnaren ska detta 
alternativ väljas.      

MOD18) Kan du ta ledigt hela dagar med ditt flex eller arbetstidskonto? 

Denna fråga får de uppgiftslämnare som svarat 3 på fråga MOD17, alltså de anställda som har 
felx eller arbetstidskonto. Det finns här två svarsalternativ, antingen ja eller nej.  

MOD19) Har du ett fast årsarbetstidskontrakt? 

Denna fråga ställs till alla anställda som inte har en arbetstids reglering där de bestämmer själva. 
Det vill säga alla anställda förutom de som svarat att fråga MOD17= 5. Det finns två 
svarsalternativ här, antingen ja eller nej.  
Att ha ett fast årsarbetskontrakt innebär att uppgiftslämnaren har ett avtal att arbeta ett visst antal 
timmar per år och inte per vecka eller månad. Detta kan till exempel vara tjänster som är 
säsongsbetonade.   

MOD20) Du sa tidigare att du arbetade deltid. Hur är din deltidstjänst förlagd?  

Denna fråga ställs endast till de uppgiftslämnare som sagt att de arbetar deltid. Här vill man 
kartlägga hur de deltidsarbetande har förlagt sin arbetstid jämfört med en heltidstjänst på 
arbetsplatsen. Finns det ingen fastställd tidsplan för en heltidstjänst skall den deltidsarbetande 
jämföras med en femdagars arbetsvecka med ”normalt” antal arbetade timmar. Eftersom det i 
allmänhet är avtalat hur arbetstiden skall förläggas för den deltidsarbetande bör inte 
uppgiftslämnaren kunna ange flera svarsalternativ. OM uppgiftslämnaren trots allt kan välja fler 
av alternativen ska han/hon ange de alternativ som passar bäst under veckan.  

Fråga MOD21A-MOD24 

OM ”TYPISKA” OCH ”ATYPISKA” ARBETEN 
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De flesta som har arbete har detta förlagt till vardagar och på dagtid. Vi kan kalla detta för 
”typiskt” arbete. Andra har dock arbete som innebär skift, turlistearbete, vilket innebär att man 
arbetar på helger kvällar etc. Sådant arbete går stundom under benämningen ”atypiskt” arbete. 
Ingen värdering är lagd i detta utan det är bara en benämning. 

För det flesta är det väl naturligt att ha ett ”typiskt” arbete och mycket i samhället är ju anpassat 
efter det barnomsorgen t.ex. Men hur är det med det ”atypiska” arbetet. Självklart finns det 
personer som söker sig till sådant arbete, till exempel tycker det är idealiskt med lediga vardagar.  
Men säkert finns det även personer som tvingas till sådant arbete därför att det inte finns något 
annat arbete att tillgå och det egentligen inte passar dem och deras livssituation. 
Småbarnsföräldrar med skiftarbete måste fixa barnomsorg utan för den ordinarie omsorg, 
bostadsort gör att det är besvärligt med arbetsresor på udda tider osv.  
Det är detta frågorna 21-24 handlar om. Kanske inte alltid så lätt att svara på men vi tror dock att 
de som har ”atypiskt” arbete ändå har en känsla för hur arbetssituationen passar dem. 

MOD21A) Hur passar skiftarbete din livssituation? Passar det alltid, för det mesta, för det 
mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar skiftarbete. Det finns fyra svarsalternativ som är inlagda i 
frågan. (för definitioner av skiftarbete se ovan.) 

MOD21B) Hur passar turlistearbete din livssituation? Passar det alltid, för det mesta för det 
mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar enligt turlista. Det finns fyra svarsalternativ som är inlagda i 
frågan. (för definitioner av turlistearbete se ovan.) 

MOD22) Hur passar detta din livssituation? Passar det alltid, för det mesta, för det mesta inte, 
eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som kallas vid behov. Det finns fyra svarsalternativ som är inlagda i 
frågan. 

MOD23) Du sa tidigare att du arbetade xx. Hur passar xx-arbete din livssituation? Passar det 
alltid, för det mesta, för det mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar kväll och/eller natt men inte arbetar skift. Det finns fyra 
svarsalternativ som är inlagda i frågan.  

MOD24) Du sa tidigare att du arbetade xx. Hur passar helgarbete din livssituation? Passar det 
alltid, för det mesta, för det mesta inte eller aldrig? 

Denna fråga ställs till de som arbetar helg men inte skift. Det finns fyra svarsalternativ som är 
inlagda i frågan.  
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Eventuella frågor ställs i första hand till: 
Emma Persson: 08-5069 4038 
Olle Wessberg: 08-5069 4455 

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN 

De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och fokus ligger 
på följande anställa personer:  
Småföretagare 
De som arbetar övertid.  
De som arbetar skift. 
De som arbetar deltid.  
De som arbetar kväll/natt/helg. 
Anställda som kallas vid behov. 

Förklaringar: 

Att vara sysselsatt innebär att man har ett avtal att arbetar minst en timme i veckan med ersättning. Att 
vara sysselsatt innebär inte att du måste vara anställd. 

Övertid innebär i denna modul att man arbetar mer än vanligt och den kan såväl vara betald som 
obetald. Här räknas däremot inte flextid in eller någon form av arbetsbanks system där man har 
möjlighet att ta ut tiden i ledighet vid ett senare tillfälle. 

För att fånga in alla de personer som arbetat någon övertid och/eller betald övertid under mätveckan i 
AKU har vi varit tvungna att göra flera selektioner på dessa frågor. 
   
Skiftarbete: 
Kod 1: Innebär att arbete pågår över hela dygnet och under veckans alla dagar. Dygnet är indelat i tre 
eller flera arbetspass och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen, natten och under helgen. 
   
Kod 2: Innebär att arbete pågår över hela dygnet men inte under helgen. Dygnet är indelat i tre 
arbetspass och olika arbetslag arbetar på morgonen, eftermiddagen och natten MEN inte under helgen.  

Kod 3: Innebär att arbete bedrivs vanligen med två arbetslag, varav det ena arbetar på förmiddagen och 
det andra på eftermiddagen.  
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Kod 4: Innebär att arbete utförs av två arbetslag som växlar mellan nattskift och dagskift som är väl 
åtskilda från varandra.  

Kod 5: Övriga alternativ som inte passar in under kod 1-4. 


