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Instruktion för Ad-hoc modul 2005 om 
Sammanjämkning familjeliv/arbetsliv 

 
  
Tillägg till AKU, 15-64 åringar, under hela året i rotationsgrupp 2.  
 Kontaktperson AKU: 
Emma Persson 08-506 940 38 (måndag-fredag) 
Olle Wessberg 08-506 944 55 (tisdag torsdag) 
 
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 (2005) handlar modulen om hur arbetsliv kan kombineras med 
familjeliv.  
 
Modul 2005 avser huvudsakligen att mäta: 
 
1 Huruvida personerna deltar i yrkeslivet i den utsträckning de önskar 
och om de inte gör detta om skälet till det är brister i omsorg för barn 
och/eller annan beroende person (vuxen 15 år eller äldre). 
 
2 Mäta graden av flexibilitet som erbjuds i arbetet för att kunna 
sammanjämka familjeliv och yrkesliv 
 
3 Mäta hur mycket föräldraledighet utnyttjas 
 
Frågorna är inte många men innefattar däremot flera olika filter. 
Huvuddelen av frågorna ställs till de personer som har egna barn 
under 15 år men även till de personer som tar hand om andra vuxna 
eller barn på sin fritid. Ämnet är komplicerat och har föregåtts av ett 
omfattande arbete vid Eurostat där Sverige deltagit. Vår situation vad 
gäller barnomsorg och möjligheten till föräldraledighet är ganska 
unik och mycket av det som diskuterats har varit svårt att anpassa till 
vår situation. 
   
  
Definitioner 
 
 
Sysselsatta:  I enlighet med AKU:s definition, dvs. har ett arbete 

som egen företagare, anställd eller medhjälpare.  
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Ej sysselsatta:  Har inget arbete för närvarande i AKU:s mening. Kan 
tex vara arbetslös men behöver inte vara det. 
 
 
Hemmavarande barn/eller egna barn: Enligt AKU:s definition 
Fråga Fam i AKU-instruktionen. Åldersgräns på barn är här: under 
15 år 
                                                               

 Tar hand om barn:  Den vård/skötsel/omhändertagande av barn (14 
år eller yngre) som man anser att de behöver och inte klarar själva. 
                                   
 

 Tar hand om vuxna:  Den vård/skötsel/omhändertagande av vuxna 
(15 år eller äldre) som man anser att de behöver och inte klarar själva 

 
 Omsorg:  Den form av omhändertagande som respondenten utnyttjar 

(till barn eller vuxna). Till exempel dagis, skola, ålderdomshem, 
boende för handikappade, personlig assistans.   
  
 
Instruktioner: 
 
  
Fråga 1 
 
Denna fråga dvs. fråga 1a eller 1aa ställs till de personer som är 
sysselsatta och har minst ett barn hemma som är 14 år eller yngre.  
 
Frågan gäller den tid som är utöver den obligatoriska skoltiden. Det 
vill säga hur respondenten huvudsakligen har löst barnpassning under 
den tid han/hon arbetar och barnet/barnen inte har obligatorisk 
undervisning.  
 
Om respondenten inte kan välja svarsalternativ för att valet av 
barnomsorg varierar från en vecka till en annan ska referensveckan 
väljas. Om referensveckan skiljer sig från övriga veckor skall 
närmaste ”vanliga” vecka väljas.  
 
Den privata/kommunala barnomsorgen 
All barnomsorg som kostar pengar ingår här, såväl statlig, kommunal 
som privat. Här ingår även egna barnskötare eller dylikt.  
 
Partner är hemma  
Om respondentens man/fru/sambo är hemma under den tid som 
respondenten arbetar.  
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Släktingar, vänner och/eller grannar 
Här ingår föräldrar till barn där föräldern bor utanför hushållet.  
Mor och far- föräldrar, syskon till barnet/barnen, där syskonet är över 
14 år, vänner, grannar och övriga släktingar ingår här. Personen kan 
såväl bo i hushållet som utanför hushållet och hjälpen skall vara 
obetald. 
 
Ingen barnomsorg används 
Här hamnar respondenter som inte passar in i ovanstående alternativ 
eller inte använder någon barnomsorg alls. T.ex. om barnen upp till 
14 år alltid tar hand om sig själva eller varandra. Om respondenten 
arbetar hemma eller tar hand om barnen på jobbet. Om respondenten 
inte behöver någon barnomsorg utöver de obligatoriska skoltimmarna 
hamnar de också här. 
 
Speciella fall 
Om personen säger att han/hon inte kan svara eftersom han/hon är 
frånvarande från arbetet för tillfälligt, t e x föräldraledig, skall 
han/hon kodas som blank.  
 
Om personen har ETT hemmavarande barn 
1a) Du har ett hemmavarande barn 14 år eller yngre.  Vem tar 
huvudsakligen hand om detta barn (bortsett ifrån sk oltid) under en 
vanlig vecka när du arbetar?  
Om personen har MER än ett hemmavarande barn 
1aa) Du har hemmavarande barn 14 år eller yngre. Vem tar 
huvudsakligen hand om dessa barn (bortsett ifrån skoltid) under 
en vanlig vecka när du arbetar? 
 

1) Den privata/kommunala barnomsorgen (all barnomsorg som kostar 
pengar ingår här).  

2) Partner är hemma  
3) Släktingar, vänner eller grannar hjälper till obetalt.  
4)  Ingen barnomsorg används (tex up jobbar hemma eller barnen tar 

hand om varandra)  
9) Inget svar  

 
 
Fråga 2  
 
Denna fråga är till för att kartlägga i vilken utsträckning folk 
vårdar/tar hand om andra regelbundet och obetalt. 
  
Regelbundet betyder att respondenten hjälper personen t.ex. varje 
dag, vecka…Om personen inte kan avgöra om han eller hon 
regelbundet tar hand om någon så utgå ifrån referensveckan.  
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”Andra barn under 15 år”:  
Andra barn innefattar personens egna barn och/eller maka/makes 
barn som inte bor i hushållet och är under 15 år. Andra barn är även 
de barn som inte är personens egna men bor i hushållet eller utanför 
hushållet. Maka/makes/sambos barn räknas däremot inte som andra 
barn –om de bor i hushållet.     
  
Om personen får betalt för att ta hand om någon skall det inte räknas 
in alls.  
 
Att ta hand om andra barn 
Kan till exempel innefatta att personen ger vård, hjälper till med 
hemarbete, spelar spel, läser, ute och leker/går. 
 
”Att ta hand om personer som är 15 år eller äldre” 
Att personen till exempel hjälper någon sjuk, handikappad, släkting, 
vän som är psykiskt/fysiskt instabil. Exempelvis genom att gå ut och 
gå, hjälp med pappers arbete, ekonomi, hushållsarbete, företags hjälp 
med mera.  
 
Tar personen hand om barn som är 15 år eller äldre som inte är sjuka 
eller handikappade skall detta kodas som nej. 
 
Tar personen hand om en handikappat barn under 15 år skall det 
kodas som att personen tar hand om andras barn.  
 
  
 
Om egna barn 

2) Tar du regelbundet hand om andras barn som är 14 år eller 
yngre utan att få betalt? 
 
Om inte egna barn  
2a) Tar du regelbundet hand om barn som är 14 år eller yngre 
utan att få betalt? 
 

1) Ja    
2) Nej   

      9) Inget svar   
 
Alla 15-64år 
2aa) Tar du regelbundet hand om någon som är 15 år eller äldre 
(T.ex. sjuk, handikappad, nära anhöriga eller vän) som är i 
behov av hjälp? 
 

1) Ja   
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2) Nej 
9) Inget svar      

 
 

Fråga 4-6 
Dessa frågor ska ställas till personer som är 15-64 år och har minst ett 
eget barn hemma som är under 15 år eller tar regelbundet hand om 
andra, antingen barn och/eller vuxna. Och har tidigare i AKU-
intervjun sagt att de önskar ändra sin arbetstid, t ex vill arbeta mer.  
 
Frågorna utgår ifrån önskan om hur respondenten skulle vilja arbeta 
och hur mycket han/hon skulle vilja ta hand om barn och/eller vuxna. 
Denna önskan skall vara oberoende av eventuella restriktioner, t.ex. 
att respondenten måste arbeta mindre för att omsorgen är begränsad 
eller att respondenten inte kan minska i arbetstid för då skulle 
han/hon inte klara sig ekonomiskt.  
 
 
Vill öka sin arbetstid 
4) Du sa tidigare att du skulle vilja öka din arbetstid. Om du 
ökade din arbetstid, skulle då den tid du tar hand om barn/andra 
personer minska? 
 
1) Ja  

      2) Nej  
9) Inget svar  
 
Vill minska sin arbetstid 

5) Du sa tidigare att du skulle vilja minska din arbetstid. Om du 
minskade din arbetstid, skulle då den tid du tar hand om 
barn/andra personer öka? 
 
 

1) Ja     
2) Nej     

       9) Inget svar   
 
Har ej arbete men önskar arbeta 

6) Du sa tidigare att du skulle vilja ha arbete. Om du fick ett arbete 
skulle då den tid du tar hand om barn/andra personer minska?  

 
1) Ja    
2) Nej    
9) Inget svar 
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Fråga 7-10 
 
Fråga 7 och 7a är till personer som både tar hand om barn och vuxna. 
Fråga 8 och 8a är till de personer som endast tar hand om barn.  
 
Om personen tycker det är problem både med omsorgen för barn och 
vuxna och därför inte kan välja mellan svarsalternativen på fråga 7a 
eller 7. Skall hon/han välja det alternativ som huvudsakligen leder till 
minskat arbete eller inget arbete alls. Kan personen fortfarande inte 
välja skall han/hon utgå ifrån referensveckan.  
 
Syftet med dessa frågor är att ta reda på om omsorgen är anledningen 
till att respondenten inte arbetar eller arbetar så mycket som han/hon 
vill och vad som är problemet med omsorgen. 
 
”Problem med barnomsorgen/att du tar hand om barn”  
Kan till exempel vara att det inte är öppet under tider som 
respondenten skulle behöva barnomsorg och därför kan respondenten 
inte arbeta. Eller att respondenten inte tycker den tillgängliga 
barnomsorgen är bra nog.  
Om respondenten tycker barnomsorgen är ett problem och det även 
finns något annat skäl, tillexempel svårt att hitta relevant jobb. Då 
skall den huvudsakliga orsaken väljas.   
 
”Barnomsorgen är för dyr” 
Skall väljas om respondenten förväntar sig att ökat arbete inte skulle 
vara lönsamt för att den aktuella barnomsorgen kostar för mycket.  
 
Om respondenten har svårt att välja, för att det har funnits flera 
problem med barnomsorgen skall respondenten välja det alternativ 
som gäller huvudsakligen och i nuläget.  
 
”Barnomsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet” Kan tillexempel 
innebära att det är för många barn på dagis och/eller för lite personal 
eller att respondenten helt enkelt inte är nöjd med det sätt som 
barnomsorgen utförs.  
 
”Brist på barnomsorg” innebär att den barnomsorg som respondenten 
använder/tycker är bra inte är öppen/tillgänglig under alla de tider 
som respondenten skulle behöva barnomsorg. 
 
Om respondenten inte kan svara på vilken tid som barnomsorgen 
skulle behövas blir svaret vet inte.   
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Är sysselsatt, vill jobba mer och tar hand båda om barn och vuxna 
7) Att du inte arbetar så mycket som du vill, hänger det 

huvudsakligen ihop med att du tar hand om barn eller personer 
som är 15 år eller äldre eller beror det på någonting annat?  
 
Ej sysselsatt, vill arbeta och tar hand om barn och vuxna 
7a) Att du inte arbetar hänger det huvudsakligen ihop med att du 
tar hand om barn, personer över 14 år eller annat?  
 

1) Tar hand om Barn    
2) Tar hand om personer över 14 år  
9) Annat  

 
Vill arbeta mer och tar hand om barn men inte vuxna 
8) Att du arbetar mindre än du vill hänger det huvudsakligen 
ihop med barnomsorgen (i någon form)? 
 
Ej sysselsatt vill arbeta och tar bara hand om barn 
8a) Att du inte arbetar hänger det huvudsakligen ihop med 
barnomsorgen (i någon form)? 
 

1) Ja   
2) Till viss del  
3) Nej   

 
Arbetar mindre/inte alls på grund av barnomsorgen 

9) Är problemet brist på barnomsorg att den är för dyr eller att den 
inte håller tillräckligt god kvalitet?  

1) Brist på barnomsorg  
2) Barnomsorgen är för dyr 
3) Barnomsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet 

 
 
10) När är det huvudsakligen brist på barnomsorg, vardagar på 
dagtid eller övrig tid?  

1) Vardagar på dagtid (under veckorna mellan 0700 och 1900) 
2) Under övrig tid (helger, röda dagar och innan 0700 och efter 1900 på 

vardagar) 
3) Vet inte 

 
 
Fråga 11-14 
 
Dessa frågor har samma kriterier som instruktionerna till fråga 7-10 
och ställs till dem som är mellan 15-64 år, vill arbeta/arbeta mer och 
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tar hand om någon vuxen, över 15 år. (Men har inte egna barn 
och/eller tar hand om andras barn).  
 
Syftet med dessa frågor är att ta reda på om personer som vill 
arbeta/arbeta mer skulle ha gjort det om omsorgen av vuxna skulle ha 
varit bättre.  
 
Det är det huvudsakliga och aktuella alternativet av problem med 
omsorgen som skall väljas.   
 
Omsorgen är i detta fall gäller till de personer som är 15 år eller äldre.  
 
Problem med omsorgen kan till exempel vara att den har dålig 
kvalitet enligt respondenten eller att det inte finns någon 
omsorg/hjälp.    
 
Tar ej hand om barn är sysselsatt och tar hand om vuxna 
11) Att du arbetar mindre än du vill beror det huvudsakligen på 
problem med omsorgen av personer du tar hand om som är 15 år 
eller äldre? 
 
Tar ej hand om barn är ej sysselsatt och tar hand om vuxna 

12) Att du inte arbetar beror det huvudsakligen på problem med 
omsorgen av personer du tar hand om som är 15 år eller äldre? 

1) Ja  
2) Nej  
3) Vet inte  
 
Arbetar mindre/inte alls på grund av omsorgen av vuxna 
13) Är problemet att det är brist i omsorgen, att den är för dyr eller 

att den inte håller tillräckligt god kvalitet?  
1) Brist i omsorgen  

2) Omsorgen är för dyr   
3) Omsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet  

  
14) När är det huvudsakligen brist på omsorg, är det på vardagar 
på dagtid eller övrig tid? 
1) Vardagar på dagtid (0700-1900)  

2) Övrig tid (Helger, helgdagar innan 0700 och efter 1900 på 
vardagar) 

3) Vet ej 
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Fråga 15-17 
Dessa frågor ställs till de personer som är 15-64 år och svarat att de 
har minst ett hemmavarande barn, är sysselsatta och har inte sagt att 
de inte använder någon barnomsorg.    
 
Syftet med denna variabel är att se hur stor svårigheten är att få 
barnomsorg under skolledigheter.  
 
”Alternativ barnomsorg” är den barnomsorg som finns när den 
ordinarie barnomsorgen, till exempel skola dagis eller fritids, är 
stängda. Eller när barnflickan är ledig eller sjuk. Alternativ 
barnomsorg kan exempelvis vara en dagmamma.  
 
Alternativ barnomsorg måste inte vara betald barnomsorg utan kan 
till exempel vara en mor eller far förälder som hjälper till. 
 
Har personen inte letat efter någon alternativ barnomsorg blir svaret 
nej. 
 
Kan inte respondenten välja ut den huvudsakliga anledningen till 
varför han/hon inte hittade någon lämplig alternativ barnomsorg skall 
det första alternativet i ordningen väljas.  
 
Om respondenten inte arbetat under de 12 senaste månaderna trots att 
han/hon är sysselsatt, till exempel varit på föräldraledighet, då ska 
han/hon svara nej (på första frågan).  
 
Har barn under 15 år är sysselsatt och använder någon forn av 
barnomsorg 

15) Har du någon gång under de senaste 12 månaderna tagit någon 
ledighet för att ta hand om ditt/dina barn för att den aktuella 
barnomsorgen inte var öppen eller tillgänglig? 
 
1) Ja  
2) Nej   
 
 

16) Var det vid minst ett tillfälle på grund av att du inte kunde hitta 
någon lämplig alternativ barnomsorg? 

1) Ja  
2) Nej  

 
 

17) Vilken var den huvudsakliga anledningen till att du inte hittade 
någon lämplig barnomsorg? 

1) Brist på barnomsorg under dagtid  
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2) Brist på barnomsorg under speciella tider  
3) Barnomsorg var för dyr  
4) Barnomsorg hade för dålig kvalitet  
5) Annat  

 
Fråga 18-22 
Dessa frågor ställs till alla som är sysselsatta och mellan 15-64 år.  
 
”Familjeskäl” innefattar all form av barnomsorg och omsorg av 
vuxna.  
 
Att ha möjlighet att börja och sluta sin arbetsdag kan t ex vara de som 
har flex-arbetstid eller personer som på annat sätt har möjlighet att 
komma senare och/eller gå tidigare från arbetet.  
 
Personer som har flex-arbetstid, eller möjlighet till att variera början 
och slutet på sin arbetsdag men inte gjort det ska svara ja på fråga 18. 
Detta eftersom möjligheten finns trots att de inte dragit nytta av den.   
 
Att ha möjlighet att organisera sin arbetstid så att respondenten kan ta 
en hel dags ledighet kan till exempel vara personer med flex-arbetstid 
där denna möjlighet ges. Eller personer som har fria arbetstider eller 
har möjlighet att byta skift eller arbetstider och därmed ta en hel dags 
ledighet… 
En hel dags ledighet innefattar inte semesterledighet eller så kallad 
speciell familjeledighet.  
 
”Tagit ledigt från jobbet på grund av sjukdom eller akuta situationer i 
familjen” behöver inte vara vid riktigt akuta situationer utan även vid 
mindre förkylningar eller dylikt. Denna ledighet kan både vara 
planerad och oplanerad. ”Situation i familjen” kan till exempel barn, 
föräldrar, mor/far föräldrar eller andra inom familjen. 
   
Är fråga 20 inte relevant för respondenten, till exempel för att 
han/hon har varit/är på föräldraledighet skall svaret bli nej.  
 
”Speciell familjeledighet” innefattar den form av ledighet som enligt 
lag personer har rätt att ta till exempel vid vård av barn eller dödsfall 
i familjen. ”Speciell familjeledighet” behöver inte vara en hel dag.  
 
Alla sysselsatta mellan 15-64 år 

18) Har du möjlighet att variera början och slutet på din arbetsdag 
på grund av familjeskäl? 

1) Ja  
2) Begränsad möjlighet finns  
3) Nej  
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Alla sysselsatta mellan 15-64 år 

19) Har du möjlighet att organisera din arbetstid så att du kan ta 
ledigt hela dagar på grund av familjeskäl? 

1) Ja  
2) Begränsad möjlighet finns  
3) Nej 

 
Alla sysselsatta mellan 15-64 år 

20) Bortsett ifrån semesterledigheter. Har du någon gång under de 
12 senaste månaderna tagit ledigt från jobbet på grund av 
sjukdom i familjen eller akuta situationer i familj en (till exempel 
hjälpt en anhörig eller ett barn som blivit förkyld )? 

1) Ja  
2) Nej  
 

 
21) Tog du vid minst ett tillfälle ut speciell familjeledighet vid 

sjukdom eller akuta situationer (till exempel vård av barn, 
dödsfall eller annan speciell ledighet)? 

1) Ja  
2) Nej  
 

 
22) Fick du ersättning för den ledigheten? 

1) Ja  
2) Nej 
     
Fråga 23-25 
Denna variabel ställs till alla mellan 15-64 år som har ett 
hemmavarande barn under 11 år.  
 
 
Föräldraledighet innefattar de dagar som man som förälder får för 
varje eget barn/adopterat barn. Föräldradagarna kan ges bort till andra 
än vårdnadshavarna.  Föräldraledighet kan även vara obetald 
ledighet, t ex att föräldern tagit tjänstledigt för att ta hand om sitt 
barn. Det är inte ersättningen för ledigheten som räknas utan 
frånvaron från arbetet. 
 
För att ledigheten skall räknas som föräldraledighet i dessa frågor 
skall respondenten ha tagit ut minst 1 dags föräldraledighet under de 
12 senaste månaderna. 
 
”en sammanhängande period på heltid”, innebär att respondenten 
tagit ut föräldraledighet under de 12 senaste månaderna under en 
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period och på heltid. Det är inte ersättningen som räknas utan 
frånvaron. Har respondenten till exempel varit frånvarande på heltid 
under en period med endast tagit ut föräldrapenning på deltid, blir 
svaret att han/hon  tagit föräldraledigt under en sammanhängande 
period på heltid.   
 
”På deltid” innebär att föräldraledigheten tagits ut på deltid. OM 
respondenten till exempel arbetar deltid och sedan är föräldraledig 
från arbetet blir detta som föräldraledighet på deltid.  
 
 ”Organiserade eller kombinerade på annat sätt” innebär att 
föräldraledigheten har tagits ut på flera olika sätt eller vid speciella 
tillfällen.  
 
”Hade ingen (laglig) rättighet att ta föräldraledigt” Innebär att 
respondenten till exempel inte har några föräldradagar kvar att ta 
ut/ingen laglig möjlighet att ta föräldraledig, vilket kan bero på att 
barnet är för gammalt.  
 
Om respondenten inte kommer ihåg om han/hon tagit föräldraledigt 
skall personen svara ”inget svar”.  
 
Alla 15-64 år och har hemmavarande barn under 11år 

23) Har du någon gång under de 12 senaste månaderna varit 
föräldraledig? Både betald och obetald föräldraledighet räknas. 

1) Ja  
2) Nej  

 
24) Fick du ersättning för den föräldraledigheten? 
1) Ja  
2) Nej  

 
25) Hur tog du ut ledigheten? Tog du ut den i en sammanhängande 

period på heltid, på deltid eller på annat sätt? 
1) En sammanhängande period på heltid  
2) På deltid  
3) Annat sätt (Organiserade eller kombinerade på annat sätt)  

 
 
 
 
 
Fråga 26 
Denna variabel ställs till personer som sagt att de inte tagit 
föräldraledighet.  
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26) Vad var den huvudsakliga anledningen till att du inte tog 
föräldraledigt under de 12 senaste månaderna för dina egna barn 
som bor i hushållet? 

1) Hade ingen (laglig) rättighet att ta föräldraledigt 
2) Ersättningen är för låg 
3) Val av tid/period för föräldraledighet är för Oflexibelt 
4) Negativ effekt på den sociala säkerheten 
5) Negativ effekt på karriären (och/eller negativ uppfattning från 

arbetsgivaren) 
6) Föredrar att arbeta 
7) Annan anledning 

9)   inget svar 
 
 
 


