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Modul 2004 
Ad hoc modul on work organisation and working time arrangement 

Sysselsatta som egna företagare 

1)  Kan du själv bestämma hur ditt arbete skall utföras? 

1) JA 
2) NEJ 

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

1) JA 
2) NEJ 

  

    Utan anställda eller egna företagare med 1-9 anställda 
3)  Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder? 

1) ETT FÖRETAG/UPPDRAGSGIVARE/KUND 
2) MER ÄN ETT FÖRETAG/UPPDRAGSGIVARE/KUND
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Modul 2004 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning 

”Anställda” 

anställda  Anställda som sagt i aku att de jobbat xx timmar övertid med huvudsakligen betald övertid (M5=1)

4)  Var alla xx timmar betald övertid? 

1) JA � Fråga 13  Skiftarbetande � Fråga 12
2) NEJ 

5)  Hur många timmar var betalda? 

3) Antal ……………………..  � Fråga 13 Skiftarbetande � Fråga 12

  

Personer där den faktiskt arbetade tiden under mätveckan är mindre eller lika med den avtalade arbetstiden 

 (M1< eller = M2.) 
  
6)   Trots att de faktiska antalet arbetade timmar man arbetat, inte överstiger eller är lika stort som 
 antalet timmar man enligt överenskommelse ska arbeta så kan det hända att man arbetat övertid. 
 Har du arbetat övertid under mätveckan? 

1) JA  
2) NEJ � Fråga 13  Skiftarbetande � Fråga 12
  

7)  Hur många timmar arbetade du över? 

Antal ……………………..   
  

anställda  8)  Fick du betalt för den tid/delar av den tid som du jobbade över under mätveckan? 

1) JA  
2) NEJ � Fråga 13  Skiftarbetande � Fråga 12

9)  Hur många timmar betald övertid hade du under mätveckan? 

Antal ……………………..   
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Personer som jobbat xx timmar mer under mätveckan och där huvudskälet inte är övertid. 

 (M5 = 4-8.) 
  
10)  Du sa tidigare att du jobbade xx timmar mer under mätveckan. Var någon av dessa timmar 
 övertid? 

1) JA  
2) NEJ � Fråga 13  Skiftarbetande � Fråga 12

De som svarat ja på fråga 10 eller jobbat övertid men huvudsakligen utan ersättning. (M5 = 2). 
11a)  Var några/någon av dessa timmar betald övertid? 

1) JA  
2) NEJ � Fråga 13  Skiftarbetande � Fråga 12  

11b)  Hur många? 

Antal ……………………..   
  

Skiftarbetande: 
12) Vilken form av skiftarbete har du? 

1) Kontinuerligt 3-skifts/turlistearbete (inkl benämningarna 4-,5- och 6-skift) 
2) Intermittent 3-skift-/turlistearbete (inkl benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 
3) Två skifts/turlistearbete 
4) Jobbar ibland dagskift/turlista och ibland nattskift/turlista 
5) Annat typ av skift 

13)  Hur är din arbetstid reglerad? 

1) Fast arbetstid (fast start och slut på arbetsdagen) 
2) Varierande start och slut slut på arbetsdagen (Ej flex-system eller arbets-banks- system) 
3) Flex eller arbets- banks- system, men kan endast ta ut ledigheten någon/några timmar i taget 
4) Flex eller arbets- banks- system med möjlighet att ta ledigt hela dagar 
5) Individuell överenskommelse 
6) Bestämmer själv 

7) Annat___________________________________________________
  

Anställda där svaret på fråga 13 ej är 6 
14)  Har du ett fast antal timmar du skall jobba per år? 

1) JA  
2) NEJ 
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Anställda som inte jobbar skift (NEJ på Fråga 10) 
15)  Har du en anställning där du endast arbetar när du kallas vid behov t.ex. en fast anställning på 
 ett bemanningsföretag? 

1) JA  
2) NEJ 

Personer som arbetar deltid 
16)  Hur är din deltidstjänst förlagd under veckan?

1) Arbetar färre timmar per dag 
2) Arbetar en halv dag mindre i veckan 
3) Färre arbetsdagar i veckan 
4) Arbetar både färre timmar i och färre dagar i veckan 
5) Är ledig varannan vecka 
6) Annat

Skiftarbetande och/eller de som har en tjänst där man blir kallad vid behov 
17)  Är arbetstidens förläggning passande för din livssituation eller inte? 

1) Att arbeta skift är passande för livssituationen
2) Att ha en tjänst där man kallas vid behov är passande för livssituationen 
3) Att arbeta skift är inte passande för livssituationen 
4) Att ha en tjänst där man kallas vid behov är inte passande för livssituationen 

Personer som jobbar kväll/natt/helg (Inte skiftarbetar och inte har en tjänst där man kallas vid behov) 
18)  Är arbetstidens förläggning passande för din livssituation eller inte? 

1) Att arbeta kväll/natt/helger är passande för livssituationen 
2) Att arbeta kväll/natt/helg är inte passande för livssituationen
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Modul 2004 
Ad hoc modul on work organisation and working time arrangement 

      (För de som är sysselsatta som egna företagare)  
• 1) Kan du själv bestämma hur ditt arbete skall utföras? 

1) Ja 
2) Nej 

(För de som är sysselsatta som egna företagare) 
• 2) Kan du själv bestämma när ditt arbete skall utföras? 

1) Ja 
2) Nej 

(För egna företagare utan anställda eller egna företagare med 1-9 stycken anställda) 
• 3) Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder? 

1) Arbetar vanligen för ett företag/uppdragsgivare/kund 
2) Arbetar vanligen för mer än ett företag/uppdragsgivare/kund 

(För de anställda som sagt i Aku att de jobbat xx timmar övertid med huvudsakligen betald 
övertid (M5=1)) 

• 4) Var alla xx timmar betald övertid?  

1) Ja -------� fråga 13. Om personer är skiftarbetande gå till fråga 12.  
2) Nej  

• 5) Hur många timmar var betalda? 

Antal___________----� fråga 13. Om personen är skiftarbetande gå till fråga 12.

(För de personer där den faktiska arbetade tiden under mätveckan är mindre eller lika med den 
avtalade arbetstiden (M1< eller = M2.))  
• 6) Trots att de faktiska antalet arbetade timmar man arbetat, inte överstiger eller är 

lika stort som antalet timmar man enligt överenskommelse ska arbeta så kan det hända 
att man arbetat övertid. Har du arbetat övertid under mätveckan?

1) Ja 
2) Nej----� Gå till fråga 13. Jobbar personen skift gå till fråga 12. 

• 7) Hur många timmar arbetade du över? 

Antal____________ 
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• 8) Fick du betalt för den tid/delar av den tid som du jobbade över under mätveckan? 

1) Ja 
2) Nej--� Gå vidare till fråga 13. Om personen jobbar skift gå till fråga 12. 

• 9) Hur många timmar betald övertid hade du under mätveckan? 

Antal _____________ 

(För de personer som jobbat xx timmar mer under mätveckan och där huvudskälet inte är övertid 
(M5=4-8)) 
• 10) Du sa tidigare att du jobbade xx timmar mer under mätveckan var någon av dessa 

timmar övertid? 

1) Ja 
2) Nej---� Gå till fråga 13. Om personen arbetar skift gå till fråga 12. 

(Till de som svarat ja på fråga 10 eller jobbat övertid men huvudsakligen utan ersättning) 
• 11) Var några/någon av dessa timmar betald övertid?

1) Ja 
2) Nej----� Gå till fråga 13. Om personen arbetar skift gå till fråga 12. 

• Hur många? 

Antal ______________ 

(För de som jobbar skift = svarar ja på fråga F10) 
• 12) Vilken form av skiftarbete har du? 

1) Kontinueligt 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4- 5- och 6 skift) 
2) Intermittent 3- skift- /turlistearbete (inklusive benämningarna 4- 5- och 6 skift) 
3) Två skifts / turlistearbete 
4) Jobbar ibland dagskift/turlista och ibland nattskift/turlista 
5) Annat typ av skift. 
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(För alla anställda) 
• 13) Hur är din arbetstid reglerad? 

1) Fast arbetstid (fast start och slut på arbetsdagen). 
2) Varierande start och slut på arbetsdagen (Ej flex-system eller arbetsbanks- system). 
3) Flex eller arbets- banks- system, men kan endast ta ut ledigheten någon/några timmar i taget. 
4) Flex eller arbets- banks- system med möjlighet att ta ledigt hela dagar.  
5) Individuell överenskommelse. 
6) Bestämmer själv.  
7) Annat___________________________________________________ 

(För anställda där fråga 13 ≠ 6) 
• 14) Har du ett fast antal timmar du skall jobba per år? 

1) Ja 
2) Nej 

(För anställda som inte jobbar skift (svarat nej på F10)) 
• 15) Har du en anställning där du endast arbetar när du kallas vid behov, till exempel en 

fast anställning på ett bemanningsföretag?   

1) Ja 
2) Nej 

(För personer som arbetar deltid) 
• 16) Hur är din deltidstjänst förlagd under veckan? 

1) Arbetar färre timmar per dag.  
2) Arbetar en halv dag mindre i veckan.  
3) Färre arbetsdagar i veckan.  
4) Arbetar både färre timmar i och färre dagar i veckan. 
5) Är ledig varannan vecka.  
6) Annat. 

(För personer som arbetar skift eller har en tjänst där man blir kallad vid behov) 
• 17) Är arbetstidens förläggning passande för din livssituation eller inte? 

1) Att arbeta skift är passande för livssituationen. 
2) Att ha en tjänst där man kallas vid behov är passande för livssituationen.  
3) Att arbeta skift är inte passande för livssituationen.  
4) Att ha en tjänst där man kallas vid behov är inte passande för livssituationen. 
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(För personer som jobbar helg/kväll/natt och inte skift arbetar och inte har en tjänst där man 
kallas vid behov) 
• 18) Är arbetstidens förläggning passande för din livssituation eller inte? 

1) Att arbeta kväll/natt/helger är passande för livssituationen. 
2) Att arbeta kväll/natt/helg är inte passande för livssituationen. 

  


