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INSTRUKTION FÖR AD-HOC MODUL OM ARBETSFORMER 
OCH ARBETSTIDER 
 
Tillägg till AKU i april rotationsgrupp 5-7, maj ro tationsgrupp 5-7  samt 
juni rotationsgrupp 6-7. 
 
1 Inledning 
 
I den författning som från 1998 reglerar vårt insamlande av arbetsmarknads-
data via AKU ingår att varje år under andra kvartalet skall ingå en modul 
som fastställs av kommissionen. 1999 handlade den om arbetsskador och 
arbetsrelaterade besvär, förra året om övergång från skola/studier till 
arbetsliv. I år handlar den om arbetsformer och arbetstider. Frågorna är inte 
många och inte speciellt besvärliga men bakom liggande begrepp kan vara 
lite krångliga och beskrivs i denna instruktion. 
 
Frågorna som kommer efter det ordinarie EU-tillägget inleds med en kort 
övergång av den vanliga modellen ”Denna gång har vi ytterligare några 
frågor…………”. Eftersom frågorna bara rör egna företagare och anställda 
finns två varianter av inledningen en för företagare och en för anställda. 
Vissa frågor berör bara anställda tex de som rör övertid och betald övertid 
och skiftarbete. Två frågor som handlar om skiftarbete AT6 och AT10 ligger 
inlagda i det ordinarie EU-tillägget omedelbart efter fråga F8 som handlar 
om UP har skiftarbete eller inte. 
 
2 Frågor med instruktioner 
 
AT1A Kan du själv bestämma hur ditt arbete skall utföras? 
Frågan ställs till både anställda och företagare och svarsalternativen är bara 
ja eller nej. Frågan kan tyckas enkel men är inte helt så. Tanken med frågan 
är om Up i sitt arbete har en ”underordnad ”roll dvs någon talar om hur 
arbetet skall utföras eller att arbetet måste utföras på ett visst sätt därför att 
någon annan i processen är beroende av att arbetet är utfört på ett visst sätt 
tex stå vid ett löpande band, dataregistrera etc då är svarte nej. En 
själständigt arbetande tjänsteman som visst kan vara bunden av metoder men 
kan välja metod bör svara ja. Egna företagare kan i sitt kontrakt med en kund 
vara bunden till en viss metod eller ett visst sätt hur arbetet skall utföras 
annars kan man ju tycka att svaret är självklart ja. 
 
AT1B Kan du själv bestämma när arbetet skall utföras? 
Ställs både till företagare och anställda och svarsalternativen är bara ja och 
nej. För en anställd som har arbete som skall utföras mellan vissa tidpunkter 
även om flextid tillämpas kan knappast anses att själv kunna avgöra när 
arbetet skall utföras. Detta även om Up inom arbetstidens ram kan själv 
avgöra i vilken ordning eller när en viss del av det totala arbetet skall utföras. 
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En egen företagare tandläkare tex må vara bunden av en överenskommelse 
med patienten när behandlingen skall utföras men i begynnelsen var frågan 
när öppen. 
 
AT2 Arbetar du vanligen för ett eller flera företag? 
        Arbetar du vanligtvis för en eller flera uppdragsgivare? 
Den första varianten dyker upp när personen är anställd. Det kan tyckas 
självklart att är man anställd av ett företag och vi klassat detta som 
huvudsyssla så måste svarat på frågan vara 1 men idag finns  
anställningsformer som ju går ut på att man är anställd av ett 
bemanningsföretag men sedan arbetar i perioder i de företag man ”lånas” ut 
till Då blir svaret flera företag 
Den andra versionen ställs till företagare  med eller utan anställda. Här kan 
svaret tyckas självklart vara flera uppdragsgivare men är man kontrakterad 
under en längre till att bara arbeta för en uppdragsgivare så är svaret 1. 
 
AT3A När ett arbete är färdigt en produkt levererad eller en tjänst   
            utförd är arbetet slut och nya arbetsuppgifter måste sökas? 
Denna ”fråga” som mera är som ett påstående men ändå är en fråga ställs till 
alla företagare och anställda och avsikten är att fastställa kontinuiteten i Ups 
arbete. Om en anställd slutför en arbetsuppgift finns det fler som ligger och 
väntar och nya uppgifter behöver inte sökas för det mesta. En egen företagare 
som har flera klienter slutför arbetet med en och anses då ha levererat en 
produkt eller utfört en tjänst och måste då söka nya klienter för att kunna 
fortsätta. Självklart sker detta för det mesta löpande men svaret skall ändå 
vara ja. För tex en butiksägare anses det däremot inte att företaget upphör när 
en kund är betjänad. 
 
AT3B Är ditt arbete slut när ett tidsbegränsat kontrakt går ut? 
Denna fråga ställes bara till egna företagare och de som svarat ja på AT3A 
För en egen företagare som  har ett kontrakt att leverera varor och tjänster 
under en viss tid till en kund upphör inte jobbet när delar av tjänsten är 
utförd utan först när hela kontraktet är utfört. Råder detta förhållande skall 
svaret vara ja på denna fråga. 
 
AT4A Ingen fråga. Här läggs skillnaden mellan M1 och M2 in. Dvs 
skillnaden mellan faktiskt arbetad tid och vanligen arbetad tid i 
huvudsysslan. 
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AT4B  Trots att det faktiska antalet timmar man arbetar inte överstiger 
eller är lika stort som antalet man enligt överenskommelse skall arbeta 
kan det hända att man arbetar övertid.  
Har du arbetat övertid veckan (referensveckan)……………? 
Med denna fråga vill vi ha klarhet i om en Up som jobbar som vanligt eller 
mindre än vanligt ändå har jobbat övertid i mätveckan. Man kan ju haft 
frånvaro(även legitim) som måste arbetas in. 
 
AT4C Hur många timmar har du arbetat över? 
Ställes bara till de som svarat ja på AT4B 
Efter denna fråga går intervjun vidare till AT5B  
 
AT5A  Du sade tidigare att du jobbade…….. timmar mer än du skulle 
göra under (referensveckan): 
Hur många av dessa timmar var betald övertid? 
Betald övertid definieras som i ordinarie AKU 
 
AT5B Hur många av dessa timmar var betald övertid? 
Betald övertid definierat som i ordinarie AKU. 
 
AT6 Vilket slags skift/turliste arbete har du? 
Denna fråga kommer som jag skrev ovan in efter frågan om Up arbetar skift 
eller inte. Frågan ställs både till de som arbetar skift regelbundet eller då och 
då. 
Följande är förklaringarna till de olika skiftformerna. 
 

1. Kontinuerligt 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- 
och 6-skift) 

2. Intermittent 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- 
och 6-skift) 

3. 2-skifts-/turlistearbete 
4. Ibland nattskift/turlista, ibland dagskift/turlista 
5. Fast tilldelning till ett givet skift 
6. Andra slag av skift-/turlistearbete 

 
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, EFTERMIDDAG, NATT OCH UNDER HELGER. 
 
KOD  2 INNEBÄR ATT ARBETE PÅGÅR ÖVER HELA DYGNET MEN 

INTE UNDER HELGER. DYGNET ÄR INDELAT  I TRE ARBETSPASS 
OCH OLIKA  ARBETSLAG ARBETAR PÅ MOROGNEN, 
EFTERMIDDAG OCH NATT MEN INTE UNDER HELGER. 
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KOD3 INNEBÄR ATT ARBETET BEDRIVS VANLIGEN  MED TVÅ  

ARBETSLAG, VARAV  DET ENA ARBETAR PÅ FÖRMIDDAGEN OCH 

DET ANDRA PÅ EFTERMIDDAGEN. 
 
KOD  4 INNEBÄR ATT ARBETET UTFÖRS AV  TVÅ  ARBETSLAG SOM 

VÄXLAR  MELLAN  NATTSKIFT OCH DAGSKIFT SOM ÄR VÄL  

ÅTSKILDA  FRÅN VARANDRA. 
 
KOD  5 INNEBÄR ATT ARBETET UTFÖRS AV  ETT ARBETSLAG SOM 

ÄR TILLDELAD  ETT GIVET SKIFT. 
 
KOD 6 ÄR ÖVRIGA ALTERNATIV SOM INTE GÅR IN UNDER KOD 1 
TILL KOD 5. 
 
AT7 Hur är din arbetstid reglerad? 
Ställes enbart till anställda 
 
1 Fast tidpunkt för början och slut på arbetsdagen (ej flex) 
2 Ett fast antal timmar per vecka/månad eller år skall utföras 
3 Flextid 
4 Individuell överenskommelse 
5 Bestämmer själv 
6 Annat 
 
Inga kommentarer till dessa alternativ 
Om annat gå till AT7A för  beskrivning 
 
AT8 Kan du använda dina inarbetade timmar till att ta hela dagar eller  
         veckor ledigt utan att det påverkar din ordinarie överenskomna  
         semester? 
1 Ja 
2 Nej 
 
AT9 Om du arbetar fler timmar utöver det minimum som är  
         överenskommet räknas dessa timmar som övertid? 
 
Endast till anställda och svarsalternativen endast ja och nej. 
 
AT10 Varför tog du ett arbete som innebär skift/turlistearbete? 
 
Denna fråga kommer in omedelbart efter frågan om vilken typ av skiftarbete 
som Up arbetar. 
Svarsalternativen är personligt initiativ dvs det var den typ som UP ville ha 
eller kunde inte få något annat och frågan avser den tidpunkt vid vilken Up 
tog arbetet 
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AT11 Varför tog du ett arbete som innebär att  (alternativ  2 eller 3 i      
           AT7 eller svar ja på fråga AT9 läggs in här)? 
 
Svarsalternativen är personligt initiativ dvs det var den typ av 
arbetstidsarrangemang som up ville ha eller  inget annat var tillgängligt. 
Frågan avser den tidpunkt vid vilken UP tog jobbet 
 
 
Lycka till 
 
Frågor i första hand till Olle Wessberg  08/50694455 
                                         Jessica Faronius 08/50694826 


