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Modul 2004 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning 

Sysselsatta som egna företagare 

     Egna företagare. (G7=2) 
MOD1)  Kan du själv bestämma hur ditt arbete ska utföras? 

1) Ja, alltid 
2) Ja, för det mesta 
3) Nej, för det mesta inte 
4) Nej, inte alls 

     Egna företagare. (G7=2) 
MOD2)  Kan du själv bestämma när ditt arbete ska utföras? 

1) Ja, alltid 
2) Ja, för det mesta 
3) Nej, för det mesta inte 
4) Nej, inte alls 

  

Egna företagare (K2Fö=1) 

MOD2A)  Hur många anställda har du på din arbetsplats? 

1) 1-8 anställda 

2) Fler än 8 anställda

  Egna företagare med 0-8 anställda.(G7=2 och G6A= 1-9) 
MOD3)  Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder? 

1) Vanligtvis en uppdragsgivare/kund 
2) Fler än en uppdragsgivare/kund

  

Modul 2004 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning 

”Anställda” 

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

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? 
  
ANTAL ------------------------------- 
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MOD5)  Hur många timmar fick du ersättning för? 

ANTAL ……………………..  � Gå till fråga 17.  Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16

  

Personer där den faktiskt arbetade tiden under mätveckan är mindre eller lika med den överenskommna (M1≤M2)

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

3) JA  
4) NEJ � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16
  

MOD7)  Hur många? 

ANTAL ……………………..   
  
För de personer där fråga 7=1 

anställda   MOD8A)  Fick du ersättning (i tid eller pengar) för den timmen? 
                                     1) JA  � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16 
                                     2) NEJ ���� Går till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) gåt till fråga 16      

För personer där fråga 7≥2 

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

 1)  ALLA  � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16 
       2)  NÅGRA AV TIMMARNA  

 3)  INGA  � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16

För personer där fråga 8b= 2 

MOD9)  Hur många timmar fick du ersättning för? 

ANTAL ……………………..   
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Personer som arbetat mer än de skulle under veckan och där huvudskälet inte är övertid. (M5 = 4-8) 

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

1) JA  
2) NEJ � Gå till fråga 17. Skiftarbetande (F10=1) går till fråga 16

MOD11) Hur många timmar?

ANTAL …………………………… 

För personer där fråga 10=1 och 11=1 

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

1)   JA � Gå till fråga 17. Skiftarbetande (F10=1) går till fråga 16
2)   NEJ � Gå till fråga 17. Skiftarbetande (F10=1) går till fråga 16 

För personer där fråga 10=1 och 11≥2 

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

1)  ALLA � Gå till fråga 17 om skiftarbetande(F10=1) gå till fråga 16 
       2)  NÅGRA AV TIMMARNA  

 3)  INGA � Gå till fråga 17 om skiftarbetande(F10=1) gå till fråga 16

För personer där 12b= 2 

MOD13)  Hur många timmar fick du ersättning för? 

ANTAL ……………………..   

För personer som svarat M5=2  

MOD14B) Du sa tidigare att du arbetade övertid , huvudsakligen utan ersättning under veckan xx xx.  Hur många 
timmars övertid hade du totalt under denna vecka?
ANTAL------------------- 

Där fråga 14a är ≥2 

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

1) JA 

      2)   NEJ � Gå till fråga 17 om skiftarbetande gå till fråga 16

MOD15)  Hur många? 
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ANTAL …………………….. � Fråga 17 om ej skiftarbetande
  

Skiftarbetande (F10= 1) 

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

1) 3-skifts (inkl benämningarna 4-,5- och 6-skift) 
2) 2-skifts � Få fråga 21a  sedan till fråga 17   
3) Turlistearbete � Få fråga 21b sedan till fråga 17 
4) Jobbar ibland dagskift och ibland nattskift � Få fråga 21a  sedan till fråga 17   
5) Annat typ av skift� Få fråga 21a sedan till fråga 17   

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

1) HELA VECKAN (skiftet är förlagt måndag-söndag) � Få fråga 21a  sedan till fråga 17  

2) 5 DAGAR I VECKAN (måndag-fredag) � Få fråga 21a  sedan till fråga 17  

       Alla anställda 

MOD17)  Hur är din arbetstid reglerad? 

1) Fast arbetstid (fast start och slut på arbetsdagen) � Gå till fråga 19
2) Varierande start och slut på arbetsdagen (Ej flex eller arbetstidskonto)  

             � Gå till fråga 19
3) Flex eller arbetstidskonto  
4) Individuell överenskommelse � Gå till fråga 19 
5) Bestämmer själv � Gå till fråga 20

6) Jag kallas endast vid behov� Få fråga 22 Gå sedan till fråga 19

7) Annat___________________________________________________ � Gå till fråga 19

  

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

1) JA  
2) NEJ 

Anställda där fråga 17≠ 5 

MOD19)  Har du ett fast årsarbetstidskontrakt ? 

1) JA  
2) NEJ 
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Personer som arbetar deltid (G9= 2) 

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

1) Arbetar färre timmar per dag 
2) Arbetade en halv dag mindre 
3) Färre arbetsdagar i veckan 
4) Arbetade både färre timmar i och färre dagar  
5) Arbetade hela veckan (ledig varannan vecka) 
6) Var ledig hela veckan (arbetar varannan vecka) 
7) Annat 

Skiftarbetande (F10=1) 

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 
4) ALDRIG                                                                                                    

Turlistearbetande (16a=3) 

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 
4) ALDRIG                                                                                                    

Kallas vid behovs anställning 17=6 eller  

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 
4) ALDRIG 
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Personer som jobbar kväll/natt och inte skiftarbetar eller har en tjänst där de kallas vid behov.  

Där fråga 17≠6, F10=2(i aku blanketten) och där minst en av  F11 eller F12 är=1  

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 

4) ALDRIG

Personer som jobbar helg och inte skiftarbetar eller har en tjänst där de kallas vid behov.  

Där fråga 17≠6, F10=2(i aku blanketten) och där minst en av F13 eller F14 är=1 

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

1)  ALLTID 
2)  FÖR DET MESTA 
3)  FÖR DET MESTA INTE 
4)  ALDRIG
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Modul 2004 
Arbetets organisation och arbetstidens förläggning 

”Anställda” 

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

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? 
  
ANTAL ------------------------------- 

MOD5)  Hur många timmar fick du ersättning för? 

ANTAL ……………………..  � Gå till fråga 17.  Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16

  

Personer där den faktiskt arbetade tiden under mätveckan är mindre eller lika med den överenskommna (M1≤M2)

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

1) JA  
2) NEJ � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16
  

MOD7)  Hur många? 

ANTAL ……………………..   
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För de personer där fråga 7=1 

anställda   MOD8A)  Fick du ersättning (i tid eller pengar) för den timmen? 
                                     1) JA  � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16 
                                     2) NEJ ���� Går till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) gåt till fråga 16      

För personer där fråga 7≥2 

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

 1)  ALLA  � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16 
       2)  NÅGRA AV TIMMARNA  

 3)  INGA  � Gå till fråga 17. Skiftarbetande(F10=1) går till fråga 16

För personer där fråga 8b= 2 

MOD9)  Hur många timmar fick du ersättning för? 

ANTAL ……………………..   
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Personer som arbetat mer än de skulle under veckan och där huvudskälet inte är övertid. (M5 = 4-8) 

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

1) JA  
2) NEJ � Gå till fråga 17. Skiftarbetande (F10=1) går till fråga 16

MOD11) Hur många timmar?

ANTAL …………………………… 

För personer där fråga 10=1 och 11=1 

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

1)   JA � Gå till fråga 17. Skiftarbetande (F10=1) går till fråga 16
2)   NEJ � Gå till fråga 17. Skiftarbetande (F10=1) går till fråga 16 

För personer där fråga 10=1 och 11≥2 

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

1)  ALLA � Gå till fråga 17 om skiftarbetande(F10=1) gå till fråga 16 
       2)  NÅGRA AV TIMMARNA  

 3)  INGA � Gå till fråga 17 om skiftarbetande(F10=1) gå till fråga 16

För personer där 12b= 2 

MOD13)  Hur många timmar fick du ersättning för? 

ANTAL ……………………..   

För personer som svarat M5=2  

MOD14B) Du sa tidigare att du arbetade övertid , huvudsakligen utan ersättning under veckan xx xx.  Hur många 
timmars övertid hade du totalt under denna vecka?
ANTAL------------------- 

Där fråga 14a är ≥2 

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

1) JA 

      2)   NEJ � Gå till fråga 17 om skiftarbetande gå till fråga 16

MOD15)  Hur många? 
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ANTAL …………………….. � Fråga 17 om ej skiftarbetande
  

Skiftarbetande (F10= 1) 

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

1) 3-skifts (inkl benämningarna 4-,5- och 6-skift) 
2) 2-skifts � Få fråga 21a  sedan till fråga 17   
3) Turlistearbete � Få fråga 21b sedan till fråga 17 
4) Jobbar ibland dagskift och ibland nattskift � Få fråga 21a  sedan till fråga 17   
5) Annat typ av skift� Få fråga 21a sedan till fråga 17   

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

1) HELA VECKAN (skiftet är förlagt måndag-söndag) � Få fråga 21a  sedan till fråga 17  

2) 5 DAGAR I VECKAN (måndag-fredag) � Få fråga 21a  sedan till fråga 17  

       Alla anställda 

MOD17)  Hur är din arbetstid reglerad? 

1) Fast arbetstid (fast start och slut på arbetsdagen) � Gå till fråga 19
2) Varierande start och slut på arbetsdagen (Ej flex eller arbetstidskonto)  

             � Gå till fråga 19
3) Flex eller arbetstidskonto  
4) Individuell överenskommelse � Gå till fråga 19 
5) Bestämmer själv � Gå till fråga 20

6) Jag kallas endast vid behov� Få fråga 22 Gå sedan till fråga 19

7) Annat___________________________________________________ � Gå till fråga 19

  

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

1) JA  
2) NEJ 

Anställda där fråga 17≠ 5 

MOD19)  Har du ett fast årsarbetstidskontrakt ? 

1) JA  
2) NEJ 
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Personer som arbetar deltid (G9= 2) 

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

1) Arbetar färre timmar per dag 
2) Arbetade en halv dag mindre 
3) Färre arbetsdagar i veckan 
4) Arbetade både färre timmar i och färre dagar  
5) Arbetade hela veckan (ledig varannan vecka) 
6) Var ledig hela veckan (arbetar varannan vecka) 
7) Annat 

Skiftarbetande (F10=1) 

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 
4) ALDRIG                                                                                                    

Turlistearbetande (16a=3) 

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 
4) ALDRIG                                                                                                    

Kallas vid behovs anställning 17=6 eller  

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 
4) ALDRIG 
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Personer som jobbar kväll/natt och inte skiftarbetar eller har en tjänst där de kallas vid behov.  

Där fråga 17≠6, F10=2(i aku blanketten) och där minst en av  F11 eller F12 är=1  

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

1) ALLTID 
2) FÖR DET MESTA 
3) FÖR DET MESTA INTE 

4) ALDRIG

Personer som jobbar helg och inte skiftarbetar eller har en tjänst där de kallas vid behov.  

Där fråga 17≠6, F10=2(i aku blanketten) och där minst en av F13 eller F14 är=1 

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

1)  ALLTID 
2)  FÖR DET MESTA 
3)  FÖR DET MESTA INTE 
4)  ALDRIG


