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Intervjuarinstruktioner 
FH-ad hoc:en om funktionshinder  
 
Ges till 16-64-åringar. 
 
 
INTRODUKTION: Den här gången ställer vi också några frågor som ges samtidigt i hela EU. De 
handlar om din hälsa i relation till arbete.  
 
Vilka arbetsuppgifter man kan utföra på arbetet är i många fall beroende på hur god hälsa man har. 
Vissa människor har fysiska hälsoproblem eller funktionshinder, t.ex. hjärtproblem, problem med 
luftvägarna eller svårigheter att gå. Andra människor kanske ser eller hör dåligt trots att de använder 
glasögon eller hörapparat och vissa kanske har psykiska eller känslomässiga problem. Uttrycket 
”hälsoproblem” omfattar också sjukdomar som diabetes, dyslexi, epilepsi, problem med 
matsmältningen och problem med huden.  
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Fr1  (Samtliga) 
Med den här definitionen,  
Har du något långvarigt hälsoproblem eller funktionshinder?   
 
Med långvarigt menar vi allt som påverkat up under de senaste sex månaderna, eller som sannolikt 
kommer att påverka den intervjuade personen under minst sex månader. 
(Om svaret är "nej" slutar modulen här) 
 
1 Ja 
2 Nej     INTERVJUN AVSLUTAS 
 
BORTFALL PÅ TILLÄGGSFRÅGORNA 
9 VÄGRAR 
8 SPRÅKSVÅRIGHETER 
7 ÖVRIGT 
 
 
Intervjuanvisningar Fr1 
Långvarighet 
Nyckelordet är långvarigt eftersom det är viktigt att skilja mellan långvariga och kortvariga 
hälsoproblem. Med "långvarigt" avses minst 6 månader. De två varianter som kan godkännas är: (a) 
vid tidpunkten för intervjun har problemet redan varat i minst 6 månader eller (b) vid tidpunkten för 
intervjun har problemet varat i mindre än 6 månader, men kommer sannolikt att pågå ytterligare en 
tid, så att den sammanlagda varaktigheten på 6 månader uppnås. 
 
Sexmånadersperioden skall ses som ett förtydligande av termen "långvarigt", inte en absolut 
tidsangivelse. Skälet till att en tidsperiod angivits är att man vill skilja mellan kroniska besvär som 
diabetes, epilepsi, schizofreni och akuta hälsoproblem som stukad fotled, brutet ben, 
blindtarmsinflammation eller en luftvägsinfektion. 
 
Hälsoproblemens omfattning 
Många tror att hälsoproblem är liktydigt med fysiska hälsoproblem men även sensoriska problem 
(dvs. problem med syn och hörsel) räknas som hälsoproblem vilket även psykiska problem gör. 
Därför skall den lista över  problem som uppställs i fråga 2 användas som handledning. 
 
Anvisningar för kodning 
Återkommande eller episodiska tillstånd 
Vissa tillstånd är regelbundet återkommande (t.ex. ryggont) där man kan skilja mellan en akut fas 
följd av en period där tillståndet förbättras. Andra tillstånd är episodiska (t.ex. epilepsi). Båda dessa 
exempel skall kodas med "ja", eftersom de är fortlöpande. 
 
Obotliga sjukdomar eller sjukdomar vars utgång är beroende av behandlingen 
Om personen som intervjuas lider av en obotlig sjukdom, eller om sjukdomens längd är beroende av 
behandlingen (t.ex. kemoterapi), skall variabeln kodas "ja". 
 
Vet ej/ej säker 
Om personen som intervjuas inte vet hur länge hälsoproblemet kommer att vara, får intervjuaren inte 
själv fatta något beslut. Personerna som intervjuas skall uppmanas att bedöma hur länge de tror att 
hälsoproblemen kommer att vara med hänsyn till information från läkare och andra personer inom 
hälsovården. 
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Fr2  (Samtliga fh) 
Vilket/vilka hälsoproblem eller funktionshinder har  Du? 
 
1. Problem med armar eller händer (inklusive artrit eller reumatism) 
2. Problem med ben eller fötter (inklusive artrit eller reumatism) 
3. Problem med rygg eller nacke (inklusive artrit eller reumatism) 
4 Problem med synen (med glasögon eller kontaktlinser, om dessa används) 
5. Problem med hörseln (med hörapparat, om sådan används) 
6. Talproblem  
7. Hudproblem, bl.a. hudförändringar, brännskador m.m. och allergier 
8. Bröst- eller andningsproblem, inklusive astma och bronkit 
9. Problem med hjärta, blodtryck eller cirkulation 
10. Problem med mage, lever, njure eller matsmältning 
11. Diabetes 
12. Epilepsi (inklusive anfall) 
13. Psykiska, nervösa eller emotionella problem 
14. Andra sjukdomar som är progressiva (tillväxande eller gradvis ökande) (t.ex. inte närmare 

specificerade cancersjukdomar, MS, HIV, Parkinsons sjukdom) 
15. Andra långvariga hälsoproblem eller funktionshinder 
 
Intervjuanvisningar (Fr2) 
Rör alla som anger att de har haft långvariga hälsoproblem eller funktionshinder. 
 
Motivering 
Denna fråga har tagits med för att man skall kunna undersöka förhållandet mellan yrkesmässig 
sysselsättning och form av hälsoproblem. Till exempel kan man få information om i vilken 
omfattning personer med ett visst fysiskt eller psykiskt hälsoproblem eller problem med synen eller 
hörseln har arbetsmarknadsanknytning.  
 
Om ytterligare information önskas är det också möjligt att undersöka förhållandet mellan särskilda 
hälsoproblem och deras inverkan på yrkeslivet. Detta kommer att sätta fokus på de yrken, där det inte 
finns några större hinder för personer med vissa funktionshinder, dvs. yrken där personer med 
speciella hälsoproblem ändå kan vara verksamma, och skilja dem från de yrken där det finns behov 
av ytterligare insatser för att personer med aktivitetsbegränsningar skall kunna vara verksamma. 
 

Alla problem skall identifieras 

Förteckningen över hälsoproblem omfattar de problem som är vanligast förekommande i 
hälsoundersökningar. De utgör en blandning av problem som rör anatomiska, fysiologiska och 
psykologiska strukturer och funktioner. 
 
Ett hälsoproblem kan omfattas av mer än en kod (t.ex. artrit i arm, ben och rygg) och vissa av de 
personer som intervjuas kan ha flera problem, t.ex. ett synproblem, ett magproblem och en 
depression. Det är viktigt att man från början får med alla hälsoproblem som personen som intervjuas 
har. 
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Inkludering och exkludering av speciella koder 

Kod 1-3: skall omfatta deformitet av armar och ben samt hållning 
Kod 4: synproblem skall bara tas med om användning av glasögon eller kontaktlinser inte ger 
tillräcklig hjälp i vardagslivet, även allergier som drabbar synen skall kodas här. Nattblindhet (som ej 
kan justeras med glasögon) skall också kodas ”ja” här. Undantaget som görs för ”tillräckligt effektiv 
eller tillräcklig hjälp” är i det fallet inte tillämpbart  
Däremot kodas ”nej” om man får tillräcklig korrektion (i det dagliga livet) även om ip varit tvungen 
att byta jobb – t.ex. proffsboxare som fått glasögon och måste byta jobb 
Kod 5: problem med hörsel skall endast tas med om hörapparat inte ger tillräcklig hjälp 
Kod 6: talproblem omfattar inte språkproblem som beror på bristande kunskaper i modersmålet 
Kod 7: svåra vanprydningar omfattar svåra eller allvarliga ärr, födelsemärken och hudsjukdomar men 
inte tatueringar och håltagningar eller piercing. Ibland kan det vara svårt att avgöra om det är ”svåra 
eller allvarliga” (severe) vanprydningar. Om man är osäker kodas ”ja”. 
Här medtages också hudrelaterade allergier. 
Kod 8: hösnuva (hay fever) – (allvarliga fall av allergisk rinit) skall inte tas med även om den ibland 
har allvarligt inflytande på dagligt liv och arbetskapacitet. Detta innebär att om up svarat ”ja” på 
fråga 1, men här endast anger hösnuva så ska up kodas om till ”nej” i fråga 1.     
Hösnuva tas med enbart om den försvårar effekten av ett annat problem. Om hösnuvan förvärrar 
andningsproblem och t.ex. leder till astmatisk bronkit så kodas ”ja” här. 
Kod 9: omfattar stroke likaväl som åderbråck (som är cirkulationsproblem). 
Kod 10: urinvägsinfektion kureras med antibiotika och markeras inte. Emellertid kan den tas med om 
den är långvarig. 
Kod 13: psykiska, nervösa eller emotionella problem omfattar allvarlig sinnessjukdom: psykos (t.ex. 
schizofreni), affektiva störningar (t.ex. manodepressivitet) och mindre allvarliga sjukdomar som är 
kliniskt konstaterade som t.ex. ångest, depressiva episoder, depressioner, panik och fobier.  
CP-skador, Downs syndrom. 
DAMP, ADHD, autism och Asbergers- och Tourettes syndrom 
Speciella inlärningssvårigheter som ordblindhet (dyslexi) och dyskalkyli (problem med räkning) 
omfattas också. Tidigare betecknades allvarliga inlärningssvårigheter som mentalt handikapp, nedsatt 
mental förmåga och mental efterblivenhet.  
Anorexi och bulimi kodas här (medan ”normal” över och undervikt kodas under 15). 
Kod 14: progressiva sjukdomar skall registreras om de har betydelse för den intervjuade personens 
dagliga aktiviteter, även om betydelsen är liten vid tidpunkten för intervjun. Cancer bör i första hand 
kodas där den ”hör hemma” beroende på typ. 
Kod 15: beroende av alkohol och narkotika skall tas med. Problem med fortplantningssystemet skall 
anges inom denna kategori förutsatt att det inte hör till kod 14. ”Normal” över- eller undervikt (som 
beror på matvanor) kodas här. 
Hjärn och ryggradsskador eller sjukdomar, balansskador och total förslust av luktsinnet är 
neurologiska problem som skall kodas med kod 15. [Den enda neurologiska sjukdomen/ 
funktionshindret med egen kod är epilepsi(kod 12)]. (Beroende på om det är en progressiv sjukdom 
kan en del fall av hjärn eller ryggradssjukdomar kodas under 14). 
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Fr2 b (Samtliga fh) 
OM flera svar på fråga 2: 
Vilket av dessa hälsoproblem eller funktionshinder räknar Du som Ditt huvudsakliga? 
 
Ett alternativ måste anges om up svarat med mer än ett alternativ på Fr2 
 
[HÄR VISAS ENBART DE ALTERNATIV SOM MARKERATS I FRÅGA 2 (OM FLER ÄN EN 
MARKERING GJORTS)] 
 
1. Problem med armar eller händer (inklusive artrit eller reumatism) 
2. Problem med ben eller fötter (inklusive artrit eller reumatism) 
3. Problem med rygg eller nacke (inklusive artrit eller reumatism) 
4 Problem med synen (med glasögon eller kontaktlinser, om dessa används) 
5. Problem med hörseln (med hörapparat, om sådan används) 
6. Talproblem  
7. Hudproblem, bl.a. hudförändringar, brännskador m.m. och allergier 
8. Bröst- eller andningsproblem, inklusive astma och bronkit 
9. Problem med hjärta, blodtryck eller cirkulation 
10. Problem med mage, lever, njure eller matsmältning 
11. Diabetes 
12. Epilepsi (inklusive anfall) 
13. Psykiska, nervösa eller emotionella problem 
14. Andra sjukdomar som är progressiva (tillväxande eller gradvis ökande) (t.ex. inte närmare 

specificerade cancersjukdomar, MS, HIV, Parkinsons sjukdom) 
15. Andra långvariga hälsoproblem eller funktionshinder 
 
 
Intervjuanvisningar Fr2b  
Med denna fråga (2b) vill vi ta reda på vilket av de i fråga 2 angivna hälsoproblemen/ 
funktionshindren som up uppfattar som sitt huvudsakliga. 
 
Endast ett alternativ får anges. 
 
Tetraplegiker som ej kan avgöra vilket som är huvudsakligt funktionshinder kodas med det som 
kommer upp först i listan. (Om up alltså efter instruktionen om vilket som har ”störst inverkan på 
up:s liv” och ”vilket hinder som up uppfattar begränsar hans/hennes arbetsaktiviteter mest”.) Om up 
t.ex. har problem med både armar, ben och rygg och inte kan avgöra vilket som är huvudsakligt 
funktionshinder kodas 1 – problem med armar och ben. 
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Fr3  (Samtliga fh) 
Hur länge har du haft det hälsoproblemet/funktionshindret? 
Hur länge har du haft det här huvudsakliga hälsoproblemet/funktionshindret? (till dem som 
kommer från 2b) 
 
1) Mindre än 6 månader 
2) Minst 6 månader men mindre än 1 år  
3) Minst 1 år men mindre än 2 år 
4) Minst 2 år men mindre än 3 år 
5) Minst 3 år men mindre än 5 år 
6) Minst 5 år men mindre än 10 år 
7) Minst 10 år eller mer (inkl. sen födseln) 
8) Vet ej 
 
Frågan gäller det huvudsakliga hälsohindret/funktionshindret enl. fråga 2b eller det enda 
hälsoproblemet/funktionshindret enl. fråga 2. 
 
Intervjuarinstruktion Fr3 
Om tidpunkten då problemet uppstod är oklar – ange den tidpunkt då up första gången sökte 
medicinsk hjälp för problemet/funktionshindret eller ange den tidpunkt då problemet för första 
gången påverkade up:s förmåga att utföra vardagliga sysslor. 
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Fr4  (Samtliga fh) 
Hur har (ditt huvudsakliga – om flera) ditt hälsoproblem/funktionshinder uppstått? 
 
1) Är medfött eller skada vid födseln 
2) Arbetsrelaterad olycka eller skada, inklusive trafikolyckor i arbetet  
3) Trafikolycka eller -skada (ej arbetsrelaterad)  
4) Ej arbetsrelaterad olycka eller skada (i hemmet, på fritiden eller i samband med sport) 
5) Arbetsrelaterade sjukdomar 
6) Ej arbetsrelaterade sjukdomar 
7) Övrigt 
8) Vet ej 
 
Om svaret inte passar någon av de givna koderna, ställ följdfrågor för att hitta rätt kod. 
 
Intervjuarinstruktion Fr4 
Fråga 4 relaterar till den huvudsakliga orsaken till det huvudsakliga (om flera) problemet/sjukdomen. 
Arbetsrelaterad stress/”utbränning”/”gått i väggen” kodas 5 (arbetsrelaterade sjukdomar). 
 
Om skada i samband med sport kodas 4, även om sporthändelsen var organiserad under arbetstid (av 
arbetsgivaren). Men om den skadade är yrkesverksam inom någon sport och olyckan inträffar när 
han/hon utför sitt arbete kodas 2. 
 
Trafikskada kodas 3. Även på tjänsteresa om det är en resa från hotell till mötesplats eller från hotell 
till restaurant. Trafikskada i arbetet kodas 2.  
 
Om missförstånd uppstår liknande: ”up tror att funktionshindret som hon/han är född med är 
arbetsrelaterat eftersom hon/han inte kan arbeta” ska koden vara 1 (inte 5). 
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Fr5-11b 
När så är möjligt ska alla frågor ställas. Men om det verkligen är omöjligt eller oetiskt att ställa några 
av frågorna ska svaret på de frågorna vara ”vet ej” utom när svaret är helt uppenbart utan att man 
frågar, då ska du koda utan att fråga.  
Detta gäller t.ex. fall av långt framskriden cancer, mycket svåra tillstånd efter en hjärtattack. När 
hälsan är mycket dålig och inte talar för kommande yrkesaktiviteter. 
 
 
Fr5  (Ställs endast till sysselsatta fh)  
Har du skyddad sysselsättning eller anställningsstöd? 
 
1) Ja 
2) Nej 
3) Vet ej 
 
(Samhall, lönebidrag, SIUS, OSA) 
 
 
Intervjuarinstruktion Fr5   
 
Anvisning för kodning 
Kod 3 ”Vet ej” 
Även om de personer som intervjuas har fått en definition kanske de inte vet om de arbetar i skyddad 
sysselsättning/har anställningsstöd. I dessa fall ska kod 3 (Vet ej) användas. Kod 3 ska också 
användas för fall där ställföreträdaren för den intervjuade personen saknar tillräcklig kunskap för att 
besvara frågan. 
 
Egenföretagare kan kodas ”2” (Nej) utan att de tillfrågats.  
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Fr6  (Samtliga fh) 
Begränsar ditt (huvudsakliga - om flera) hälsoproblem eller funktionshinder  den typ av arbete 
som du kan/skulle kunna utföra; kan du/skulle du kunna t.ex. bara utföra lätta 
arbetsuppgifter, måste du sitta ner eller kan du/skulle du kunna bara arbeta inomhus? 
 
1 Ja, i stor omfattning 

 2 Ja, i viss utsträckning 
 3 Nej 
 4 Vet ej 

 
Om svaret på frågan är enbart "ja", ställ följdfrågor för att ta reda på i vilken utsträckning 
arbetsförmågan är begränsad. 
 
Intervjuanvisningar  (Fr6) 
 
Rör alla som anger att de har haft långvariga hälsoproblem eller funktionshinder. Eftersom denna 
fråga kan ställas via ställföreträdare skall koden "Vet ej" användas i tillämpliga fall. 
 
Frågorna 6, 7 och 8 
EU är intresserad av svar från alla för att kunna få en komplett bild av begränsningar likaväl som av 
erbjuden och behövd assistans. Vi frågar efter kapacitet (capacity), inte utförande (performance). 
Även om frågorna i vissa fall kan upplevas som väldigt hypotetiska ska alla inkluderas, annars 
missas mycket information från människor som man är mycket intresserade av att få svar från. Om 
up inte kan eller vägrar svara – även efter det att intervjuaren förklarat ”kapacitet och inte utförande” 
och har tryckt på betydelsen av ett svar även från personer som kanske upplever att de aldrig kommer 
att arbeta (igen) – kan ”vet ej” användas. 
 
Motivering 
Skälet till att ta med frågorna 6, 7 och 8 är att undersöka på vilket sätt hälsoproblem försvårar det 
arbete som personerna utför eller kan utföra. Detta skall göra det möjligt att utforma en politik som är 
inriktad på särskilda aspekter av arbetet. Till exempel kan en viss anpassning av arbetsplatsen eller 
en mer flexibel inställning till hur arbetet organiseras vara till stor hjälp när funktionshindrade skall 
integreras på arbetsmarknaden. Uppgifterna skall också ge information om hur arbetstillfällen kan 
skapas för personer med olika former av hälsoproblem. 
  
Typ av arbete 
Denna fråga och de följande två frågorna undersöker vilka följder hälsoproblemet har för arbetet. Typ 
av arbete omfattar t.ex. arbetets egenskaper, tungt arbete jämfört med lätt arbete, möjlighet att arbeta 
både utomhus och inomhus, behov av att sitta ned etc.  
 
Den valda ordalydelsen gör det möjligt att ställa frågan både till personer som arbetar och till 
personer som inte arbetar, är arbetslösa eller icke-yrkesaktiva. 
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Anvisningar för kodning 
Aktivitetsbegränsningar 
När man ser på aktivitetsbegränsningar i förhållande till hälsoproblem tar man hänsyn till hur ofta 
begränsningarna förekommer (konstant, dagligen, varje vecka, varje månad etc.) och hur allvarliga 
begränsningarna är (mycket, medel, lite). Det är personen som intervjuas som avgör om aktiviteterna 
är begränsade eller inte, och i vilken utsträckning. 
 
En person med rörelsehinder kanske inte känner någon begränsning i arbetet eftersom han/hon har 
fått en anpassad bil att ta sig till och från arbetet med. Kanske arbetar på första våningen och har fått 
en anpassad arbetsplats. Han/hon ska kodas 1 eller 2. Frågan är inte om up ”känner” eller upplever en 
begränsning utan: begränsar ditt hälsoproblem/funktionshinder …etc. Den erhållna assistansen ska 
inte tas med i beräkningen (det kommer i fråga 9). 
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Fr7  (Samtliga fh) 
Begränsar ditt (huvudsakliga -  om flera) hälsoproblem eller funktionshinder omfattningen av 
det arbete som du kan/skulle kunna utföra; t.ex. antalet timmar eller dagar du kan/skulle 
kunna arbeta eller när du kan/skulle kunna arbeta? 
 
1 Ja, i stor omfattning 

 2 Ja, i viss utsträckning 
 3 Nej 
 4 Vet ej 
 

Om svaret är enbart ”ja”, ställ följdfrågor för att ta reda på hur stor begränsningen är 
 
Intervjuanvisningar (Fr7) 
 
Tillämplighet 
Rör alla som anger att de har haft långvariga hälsoproblem eller funktionshinder. Eftersom denna 
fråga kan ställas via ställföreträdare skall koden "Vet ej" användas i tillämpliga fall. 
 
Frågorna 6, 7 och 8 
EU är intresserad av svar från alla för att kunna få en komplett bild av begränsningar likaväl som av 
erbjuden och behövd assistans. Vi frågar efter kapacitet (capacity), inte utförande (performance). 
Även om frågorna i vissa fall kan upplevas som väldigt hypotetiska ska alla inkluderas, annars 
missas mycket information från människor som man är mycket intresserade av att få svar från. Om 
up inte kan eller vägrar svara – även efter det att intervjuaren förklarat ”kapacitet och inte utförande” 
och har tryckt på betydelsen av ett svar även från personer som kanske upplever att de aldrig kommer 
att arbeta (igen) – kan ”vet ej” användas. 
 
Motivering 
Se motsvarande avsnitt för fråga 6. 
 
Arbetets omfattning 
Uttrycket arbetets omfattning omfattar antal timmar och närvaron på arbetsplatsen. 
 
Kan utföras 
Precis som för fråga 6 gör den valda ordalydelsen det möjligt att ställa frågan både till personer som 
arbetar och till personer som inte arbetar, är arbetslösa eller icke-yrkesaktiva. 
 
Anvisningar för kodning 
Aktivitetsbegränsningar 
När man ser på aktivitetsbegränsningar i förhållande till hälsoproblem tar man hänsyn till hur ofta 
begränsningarna förekommer (konstant, dagligen, varje vecka, varje månad etc.) och hur allvarliga 
begränsningarna är (mycket, medel, lite). Det är personen som intervjuas som avgör om aktiviteterna 
är begränsade eller inte och i vilken utsträckning. 
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Fr 8  (Samtliga fh) 
Begränsar ditt (huvudsakliga – om flera) hälsoproblem/funktionshinder dina möjligheter att ta 
dig till och från ett arbete. 
 
1 Ja, i stor omfattning 
 2 Ja, i viss utsträckning 
 3 Nej 
 4 Vet ej 
 
Om svaret är enbart ”ja”, ställ följdfrågor för att ta reda på hur stor begränsningen är 
 
Intervjuanvisningar (Fr8) 
Frågorna 6, 7 och 8 
EU är intresserad av svar från alla för att kunna få en komplett bild av begränsningar likaväl som av 
erbjuden och behövd assistans. Vi frågar efter kapacitet (capacity), inte utförande (performance). 
Även om frågorna i vissa fall kan upplevas som väldigt hypotetiska ska alla inkluderas, annars 
missas mycket information från människor som man är mycket intresserade av att få svar från. Om 
up inte kan eller vägrar svara – även efter det att intervjuaren förklarat ”kapacitet och inte utförande” 
och har tryckt på betydelsen av ett svar även från personer som kanske upplever att de aldrig kommer 
att arbeta (igen) – kan ”vet ej” användas. 
 
Tillämplighet 
Rör alla som anger att de har haft långvariga hälsoproblem eller funktionshinder. Eftersom denna 
fråga kan ställas via ställföreträdare skall koden "Vet ej" användas i tillämpliga fall. 
 
Motivering 
Mobilitet 
Uttrycket "mobilitet" får inte förväxlas med att "gå" eller att "förflytta sig". Det senare betecknar att 
gå rakt fram, upp och ned för trappor, röra sig utan att ramla osv. Mobilitet betyder att röra sig, 
komma ut och komma till olika platser, något som påverkas av många yttre faktorer: byggnaders 
utformning, närmiljön där människor bor och behovet av hjälpmedel som t.ex. rullstol. Personer som 
inte kan gå kan vara mobila i olika omfattning – dels kan de vara sängliggande, bundna till hemmet 
eller enbart förmögna att gå ut om de får hjälp, dels kan de vara så gott som fullständigt mobila med 
hjälp av hjälpmedel eller personer. Mobilitet är ett mycket bra exempel på att funktionshinder är en 
interaktion mellan personen och omgivningen. Personer med ett allvarligt problem att gå behöver 
inte ha mobilitetsproblem, om de får hjälp eller om de hinder som finns i deras omgivning har tagits 
bort. 
I detta fall är vi intresserade av resan till och från arbetsplatsen. Mobilitet är en av de centrala 
frågorna i samband med funktionshindrade personer och arbete. Många medlemsstater har redan 
vidtagit åtgärder som skall underlätta för funktionshindrade personer att komma till och från arbetet 
(t.ex. transportmedel som kan transportera rullstol). 
 
Kan utföras 
Precis som för frågorna 6 och 7 gör den valda ordalydelsen i fråga 8 det möjligt att ställa frågan både 
till personer som arbetar och till personer som inte arbetar, är arbetslösa eller icke-yrkesaktiva. 
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Anvisningar för kodning 
Aktivitetsbegränsningar 
När man ser på aktivitetsbegränsningar i förhållande till hälsoproblem tar man hänsyn till hur ofta 
begränsningarna förekommer (konstant, dagligen, varje vecka, varje månad etc.) och hur allvarliga 
begränsningarna är (mycket, medel, lite). Det är den intervjuade personen som avgör om 
aktiviteterna är begränsade eller inte och i vilken utsträckning. 
 
Frågorna 6, 7 och 8 frågar efter begränsninga i det arbete som kan utföras. De frågar alltså efter 
nuvarande arbetskapacitet. Om någon har ett hälsoproblem eller funktionshinder och de har en 
specialdesignad arbetsplats eller behöver särskild utrustning för att kunna utföra sitt arbete eller får 
särskild assistans, då är de begränsade i det arbete de kan utföra (även om de kanske inte är 
begränsade i det arbete de har just nu. (En blind eller rullstolsbunden person är t.ex begränsad i 
åtminstone någon utsträckning i sina möjligheter att ta sig till eller ifrån ett arbete som han/hon kan 
utföra). 
 
Frågorna ska besvaras med ”ja” när någon form av assistans redan är erbjuden. 
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Fr9 [Ställs bara till sysselsatta fh (och som har svarat ”Ja” på frågorna 6 eller 7 eller 8)] 
Får du någon form av personlig hjälp eller annan typ av assistans, t.ex. speciell utrustning eller 
arrangemang (t.ex. personliga lösningar) för att kunna utföra ditt arbete? 
 
1 Ja 
2 Nej INTERVJUN AVSLUTAS 
3 Vet ej 
 
Om svaret är ”Nej” avslutas modulen här. 
 
Intervjuanvisningar (Fr9) 
 
Tillämplighet 
Rör alla som arbetar och som säger att de har haft långvariga hälsoproblem eller funktionshinder som 
begränsar den typ av arbete som kan utföras, omfattningen av arbetet som utförs eller deras mobilitet 
i förhållande till arbetet. Eftersom denna fråga kan ställas via ställföreträdare skall koden "Vet ej" 
användas i tillämpliga fall. 
 
Hjälp 
Uttrycket "hjälp" avser hjälp från familj men även förändringar i arbetets utformning och 
omgivningen som gör det möjligt för en person att utföra arbetsaktiviteter. 
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Fr10 [Ställs bara till ej sysselsatta fh (och som har svarat ”Ja” på frågorna 6 eller 7 eller 8)] 
Skulle du behöva någon personlig hjälp eller annan typ av assistans, t.ex. speciell utrustning 
eller arrangemang (t.ex. personliga lösningar)  för att kunna arbeta? 
1 Ja 
2 Nej INTERVJUN AVSLUTAS 
3 Vet ej 
 
Om svaret är ”Nej” avslutas modulen här. 
 
Intervjuanvisningar  (Fr10) 
 
Tillämplighet 
Rör alla som inte arbetar och som säger att de har haft långvariga hälsoproblem eller funktionshinder 
som begränsar den typ av arbete som kan utföras, omfattningen av det arbete som utförs eller deras 
mobilitet i förhållande till arbetet. Eftersom denna fråga kan ställas via ställföreträdare skall koden 
"Vet ej" användas i tillämpliga fall. 
 
Bakgrund 
Målet med denna fråga är att mäta behovet av hjälp i arbetet. 
 
Hjälp 
Uttrycket "hjälp" avser hjälp från familj men även förändringar i arbetets utformning och 
omgivningen som gör det möjligt för en person att utföra arbetsaktiviteter. 
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Fr11    [Ställs till alla - både sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 9)  

och ej sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 10)] 
Vilken slags hjälp får du / skulle du behöva för att (kunna) arbeta? 
flera svar får anges 
 
1 Hjälp med typ av arbete 
2 Hjälp med arbetets omfattning 
3 Hjälp med att komma till och från arbetet 
4 Hjälp med mobilitet på arbetsplatsen 
5 Chefers och kollegors stöd och förståelse 
6 Annan 
  a speciell utrustning 
  b speciella arrangemang 
  c annan 
7 Vet ej 
 
Intervjuanvisningar (Fr11) 
 
Eftersom EU-instruktionerna inte har med svarsalternativ som är naturliga som följd av fråga 9 har vi 
lagt till dessa svarsalternativ under svarsalternativ 6 (Annan). 
 
Tillämplighet 
Rör alla svarat "ja" på frågorna till frågorna 9 eller 10. Eftersom denna fråga kan ställas via 
ställföreträdare skall koden "Vet ej" användas i tillämpliga fall. 
 
Motivering 
Listan över typer av hjälp är mycket allmänt hållen och omfattar de områden som normalt 
rapporteras i sysselsättnings- och hälsoundersökningar. De skall också ses i kombination med 
frågorna 6, 7 och 8. De kan betraktas som metoder att minska hindren för deltagande i arbetslivet. 
Frågan gör det möjligt för personen som intervjuas att ange vilken form av hjälp han eller hon har 
behov av eller får. Dessa uppgifter kan också sättas i relation till formen av hälsoproblem (fråga 2). 
 
Det finns alldeles för många olika typer av hjälp eller stöd till funktionshinder för olika typer av 
arbete för att dessa på ett enkelt sätt skall kunna tas med som separata koder (t.ex. blindskrift, 
teckenspråkstolkning, distansarbete, rullstolsramper. 
 
Till att börja med skall alla typer av hjälp anges 
Det är möjligt att mer än en kod passar. Det är viktigt identifiera alla koder.  
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Fr11b    [Ställs till alla - både sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 9)  

och ej sysselsatta fh (och ”Ja” på fråga 10)] 
OM flera svar på fråga 11b: 
Vad av detta är till mest hjälp / skulle vara till mest hjälp? 
endast ett svar är tillåtet 
 
1 Hjälp med typ av arbete 
2 Hjälp med arbetets omfattning 
3 Hjälp med att komma till och från arbetet 
4 Hjälp med mobilitet på arbetsplatsen 
5 Chefers och kollegors stöd och förståelse 
6 Annan 
  a speciell utrustning 
  b speciella arrangemang 
  c annan 
7 Vet ej 
 
Intervjuanvisningar (Fr11b) 
 
Om mer än ett svar angetts på fråga 11, anges här  huvudtypen. Fråga för att få reda på huvudtypen: 
Vad av detta är (skulle vara) till störst hjälp? 
 
[HÄR VISAS ENBART DE ALTERNATIV SOM MARKERATS I FRÅGA 2 (OM FLER ÄN EN 
MARKERING GJORTS)] 
 
Tillämplighet 
Rör alla som svarat med flera alternativ på fråga 11. Eftersom denna fråga kan ställas via 
ställföreträdare skall koden "Vet ej" användas i tillämpliga fall. 
 
(I fråga 11 skulle alla typer av hjälp anges) 
I denna fråga (11b) vill vi få reda på den viktigaste formen av hjälp, dvs. den hjälp som minskar eller 
skulle minska aktivitetsbegränsningen mest. 
 
Om vi antar att någon (som inte kan röra benen) kan arbeta hemma tack vare en speciell 
datoruppkoppling. Vilken kod ska man då använda? (Kod 1 typ av arbete – verkar vettigt eller kod 2 
arbetets omfattning (som inkluderar närvaro på arbetet) verkar också tillämpbar. Kod 3 hjälp att 
komma till och från arbetet kanske också skulle kunna användas eftersom det inte längre är något 
problem). I detta fall är kod 1 – typ av arbete - att föredra eftersom den speciella datoruppkopplingen 
är den som är nödvändig för att personen ska kunna arbeta. (kod 2 - omfattningen - är mindre riktig 
här eftersom omfattningen beror av andra saker än datoruppkopplingen; kod 3 – föflytttning till och 
från arbetet – är inte tillämpbart eftersom det inte föreligger någon förflyttning här. 
 


