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 Annex 3a 

Intervjuarinstruktion till EU:s tillägg om 
”arbetsolyckor och arbetsrelaterade 
sjukdomar 2007” en tilläggsundersökning till 
AKU 2007. 

Inledning 

Samtliga medlemsländer i EU skall enligt ett beslut av EU-kommissionen 
redovisa uppgifter om problem som har samband med arbetsolyckor och 
arbetsrelaterade sjukdomar. Sverige har samlat in uppgifter av den här 
typen sedan 1991 genom undersökningen om Arbetsorsakade besvär (en 
undersökning som inte kommer att genomföras i år). För att jämförelse 
mellan EU-länderna skall kunna göras måste samma variabler samlas in i 
alla länder. Eurostat har beslutat vilka variabler som skall samlas in. 
 

Introduktion till intervjupersonerna 

I introduktionen som finns i intervjublanketten finns säger vi ungefär så 
här: 
 
”Jag ska nu ställa några frågor som handlar om arbetsolyckor 
(personskador till följd av arbetet), arbetsrelaterade besvär och om olika 
hälsorisker i arbetet. Dessa frågor ställs till samtliga EU-länder under 
detta år.” 
  
Extra information som intervjupersonen vill höra veta mer. Denna 
information finns inte i intervjublanketten 
 
”Samtliga medlemsländer i EU skall enligt ett beslut av EU-kommissionen 
redovisa uppgifter om sådana problem. Sverige har samlat in uppgifter 
av den här typen sedan 1991 genom undersökningen om Arbetsorsakade 
besvär. För att jämförelse mellan EU-länderna skall kunna göras måste 
samma variabler samlas in i alla länder. Eurostat har beslutat vilka 
variabler som skall samlas in.” 
 

Intervjuerna 

Frågorna utgör ett tillägg till den ordinarie AKU intervjun och genomförs 
därmed som datastödda intervjuer i WINDATI. 
 
ENDAST DIREKTA INTERVJUER ÄR TILLÅTNA 
 
I tillägget gäller F8 för VET EJ och F9 för VILL EJ SVARA. I möjligaste 
mån skall uppgiftsklämnaren svara på frågan, dvs F8 och F9 skall endast 
användas om ett svar är omöjligt att få fram. 
 
Blankettinstruktion 
Det finns tre huvuddelar i formuläret. 
 

1. arbetsolyckor (fråga 1 - 6)  
2. arbetsrelaterade sjukdomar och besvär (fråga 7-16) 
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3. vilka faktorer som man särskilt utsätts för i arbetet och som i hög 
grad kan inverka negativt på hälsan (fråga 17-20). 

 
Tilläget vänder sig till alla ue i AKU som är märkta med T3 i Ub-spec 
och har eller har haft ett jobb. 
 

Del 1: Arbetsolyckor F1-F6  

F1-F3 Ställs till personer 15-74 år som är sysselsatta eller som för 
tillfället inte är sysselsatta men som haft ett arbete under det senaste 
året 
 
F1-2:  
Med senaste tolv månaderna avses 12 månader bakåt från 
intervjudatum. 
 
Arbetsolycksfall  - personolycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller 
på annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet Bara olyckor 
som har inträffat på arbetet eller i samband med arbetet (inom 
arbetets ram) ska tas med.  
Även om olyckan hänt utanför det vanliga/ordinarie arbetet, men ändå i 
något betalt arbete, skall den tas med. Olycka som inträffar under 
tjänsteresa skall ingå.  
 
 
Det är ibland knepigt att avgöra vad som är en arbetsolycka: 
Om en byggjobbare skadar sin rygg i en ex. hastig rörelse är det också 
en arbetsolycka – MEN om han får ryggsmärtor någon dag/tid efter 
tunga lyft räknas det som arbetssjukdom och skall tas med i avsnitt 2. 
Det är den akuta händelsen som räknas som arbetsolycka 
 
Olyckor som inträffat på väg mellan bostaden och arbetet skall 
dock ej ingå, sk färdolycka. 
 
F3a/aa: 
 
F3a Var det en trafikolycka eller en annan olycka? 
F3aa Var den senaste olyckan en trafikolycka eller en annan olycka? 
 
OBSERVERA ATT: I det följande (frågrona F3-F6) skall up enbart tänka 
på den senast inträffade olyckan. Om up råkat ut för fler olyckor skall 
endast den senaste inträffade arbetsolyckan uppges.  
 
Med trafikolycka menas: 
Trafikolycka som inträffat i samband med arbetet. (INTE FÄRDOLYCKA 
PÅ VÄG TILL ELLER FRÅN JOBBET) Dvs. alla olyckor på allmänna vägar 
eller allmänna eller privata parkeringar förutsatt att olyckan skett på 
grund av arbetet. Den drabbade kan befinna sig i ett fordon antingen 
som förare/ passagerare eller också kan den drabbade vara fotgängare. 
Trafikolyckor inkluderar både olyckor där den utsatte jobbar som 
yrkesförare (ex lastbils/taxi/bussförare) och olyckor där den drabbade 
råkar ut för en trafikolycka i anslutning till jobbet (ex en person på väg 
till ett jobbmöte). 
 
F4a-F4c:  
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Inträffade den senaste olyckan i…? 
Frågan delas upp i tre delfrågor beroende på om man är sysselsatt eller 
ej. 
F4a (Sysselsatta 15-74 år utan bisyssla) Var det i ditt nuvarande arbete 
eller i något arbete du haft tidigare som olyckan (den senaste) skedde? 
 
F4b (Sysselsatta 15-74 år med bisyssla) Var det i ditt nuvarande arbete 
(huvudsyssla), i din nuvarande bisyssla eller i något arbete du haft 
tidigare som olyckan (den senaste) skedde? 
 
F4c (Personer 15-74 år som inte är sysselsatta för tillfället men har haft 
arbete under det senaste året räknat från referensmånaden (GRAD SÅ)) 
Var det i ditt senaste arbete eller i något arbete du haft tidigare som 
olyckan (den senaste) skedde? 
 
F4d (Sysselsatta, GRAD SÅ) Hade du det arbetet för ett år sedan, dvs. i 
”aktuell månad” 2006. 
 
 
FRÅNVARO PGA AV ARBETSOLYCKA 
F5-6 Sysselsatta, GRAD SÅ  
 
Obs! Om up råkat ut för fler olyckor skall endast den senaste inträffade 
arbetsolyckan uppges. 
 
F5 Var du frånvarande något från arbetet på grund av 
arbetsolyckan? 
 
All frånvaro även om det bara är någon/några timmar räknas som 
frånvaro (dvs även läkarvård på sjukhus/vårdcentral/akutmottagning 
etc) skall markeras med JA. 
 
F6a-b OM MAN KAN ÅTERGÅ I ARBETE IGEN? 
Samtliga frånvarodagar från olyckstillfället fram till återgång i arbete ska 
ingå dvs. både arbetsdagar, lördagar/söndagar och helgdagar etc. Det är 
dock endast den tid som strikt hänger samman med oförmåga att återgå 
till arbetet p.g.a. olyckan som ska medräknas.  
 
Exempel:Om up varit sjuk under två månader p.g.a. skadan som 
orsakats av den senaste olyckan, men up har av något annat skäl inte 
återgått till arbetet vid intervjutillfället - t.ex. fyra månader efter olyckan 
- så ska i detta fall alternativ 9, ‘en månad - mindre än tre månader efter 
olyckan’, anges. Det beror på att up p.g.a. olyckan endast varit sjuk i två 
månader. 
 
F6a När kunde du återgå i arbete efter olyckan? 
 

1 Fortfarande frånvarande från arbetet� F6b 
2 Samma dag som olyckan� F7 
3 1 dag efter olyckan � F7 
4 2 dagar efter olyckan� F7 
5 3 dagar efter olyckan� F7 
6 4 dagar efter olyckan� F7 
7 5 dagar men mindre än 2 veckor efter olyckan� F7 
8 2 veckor – mindre än 1 månad efter olyckan� F7 
9 1 månad - mindre än 3 månader efter olyckan� F7 
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10 3 månader - mindre än 6 månader efter olyckan� F7 
11 6 månader - mindre än 9 månader efter olyckan� F7 
12 9 månader eller mer efter olyckan� F7 

 pb� F7 
 
F6b Räknar du med att kunna återgå i arbete? 
 

 

Del 2: Arbetsrelaterade sjukdomar F7-F16 

INTRO:Nu kommer några frågor som handlar om sjukdomar och besvär 
som har med arbetet att göra  
 
Frågorna F7-F16 handlar om sjukdomar (-ar), handikapp eller andra 
fysiska eller psykiska besvär/hälsoproblem (EJ SKADOR SOM ÄR 
FÖLJDEN AV EN ARBETSOLYCKA, se sidan 2 i denna instruktion 
ang avgränsningen av arbetsolycka) som drabbat personen under de 
gågna 12 månaderna (som föregick intervjun) och som orsakats eller 
förvärrats av arbetet 
 
F7a/aa - F10  
Ställs till personer 15-74 år som är sysselsatta eller som för tillfället inte 
är sysselsatta men som haft ett arbete under det senaste året (GRAD 
SÅ) eller som är utan arbete nu men som arbetat tidigare (GRAD UA) 
 
F7a/aa 
 
F7a (OM JA PÅ F1)Utöver den olycka du redan nämnt har du under de 
senaste 12 månaderna haft några fysiska eller psykiska besvär som 
orsakats av eller förvärrats av ditt arbete?  
 
F7aa (OM NEJ PÅ F1)Har du under de senaste 12 månaderna haft några 
fysiska eller psykiska besvär som orsakats av eller förvärrats av ditt 
arbete? 
 
Med senaste tolv månaderna avses i fråga 7aa 12 månader bakåt från 
intervjudatum. 
 
Fråga 7a/aa avser arbetsrelaterade sjukdomar etc. som man har/haft 
under de senaste 12 månaderna. EJ skador som är följden av en eller 
flera ARBETSOLYCKA/ARBETSOLYCKOR. 
 
Alla tillstånd av smärta/värk som up haft under de senaste 12 
månaderna ska anges under förutsättning att de har uppstått eller 
förvärrats p.g.a. arbetet. De problem/besvär/sjukdomar som vi här vill få 
uppgift om är alla arbetsrelaterade även sådana där up inte varit 
frånvarande från arbetet. Besvären kan ha pågått sedan längre tid än ett 
år, men avgörande för om de ska anges är att up under de senaste 12 
månaderna har/har haft besvär eller att de förvärrats.  
Har up inte haft några besvär till följd av arbetet under de senaste 12 
månaderna ska besvären ej anges. 
 
Psykiska besvär kan vara ex. stress, dåliga jobbrelationer, depression, 
ångest. Vi vet att ordet är värdeladdat men försök att klargöra för ip att 
det är andra typer av besvär än fysiska. 
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F9a/aa 
 
F9a Vilken typ av sjukdom/besvär har du haft? 
F9aa Vilken typ av sjukdom/besvär har du haft? Ange den som var 
allvarligast 
 
Om man i F8 uppgivit flera besvär skall up enbart tänka på det 
allvarligaste besväret 
Oberoende av om besväret orsakats eller förvärrats p.g.a. arbetet så är 
det alltså det allvarligaste besväret som avses. Självklart finns här en 
subjektiv bedömning, men likväl avses det besvär som ur medicinsk 
synvinkel kan anses allvarligast och som har störst inverkan på att kunna 
utföra arbetsuppgifterna. 
 
Lyssna på ups spontana svar. I annat fall läs upp alternativen. 
 
 
F10a-b 
F10a Har besväret du uppgett inneburit begränsningar för dig att 
sköta ditt arbete eller det normala dagliga livet?  
 
Ta med alla begränsningar både i och utanför arbetslivet 
 
F10b Har det inneburit avsevärda begränsningar eller 
begränsningar i mindre omfattning 
 
RÄKNA IN ALLA BEGRÄNSNINGAR BÅDE I OCH UTANFÖR ARBETSLIVET.  
 
EXEMPEL: Om ett hudproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet 
och detta hudbesvär avsevärt begränsar de dagliga aktiviterna så kodas 
1=Avsevärda  
 
F11-13  FRÅNVARO TILL FÖLJD AV BESVÄR  
Ställs till personer 15-74 år som är sysselsatta eller som för tillfället inte 
är sysselsatta men som haft ett arbete under det senaste året  
 
Samtliga frånvarodagar från besvärets uppkomst (inom 12-månaders-
perioden) fram till återgång i arbete ska ingå dvs. både arbetsdagar, 
lördagar/söndagar och helgdagar etc. 
Det är dock endast den tid som strikt hänger samman med oförmåga att 
återgå till arbetet p.g.a. besväret som ska medräknas. Om up har mer 
än ett besvär ska endast den frånvarotid som hänger ihop med det 
besvär som bedömts som allvarligast vara med. 
Vi är bara intresserade av att mäta den frånvaro som omfattas av den 
senaste 12-månadersperioden. Eventuell sjukfrånvaro före denna period 
skall ej tas med. Inte heller tid som up eventuellt är sjukskriven efter 
intervjutillfället. Om up haft flera korta eller långa perioder av 
sjukfrånvaro skall sjukfrånvarons sammanlagda tid redovisas. 
Om up inte arbetat alls under 12 månadersperioden p.g.a. föräldra-
ledighet, arbetslöshet, arbetsträning mm. ska frånvaro för denna tid 
normalt inte räknas med.  
 
Exempel: Up arbetade under referensperiodens första 6 månader och 
var borta från arbetet 2 veckor under denna period p.g.a. sitt besvär. 
Efter dessa 6 månader påbörjade hon/han en tjänstledighet. Under 
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referensperiodens sista 6 månader var up oförmögen att under 1 vecka 
utföra de normala/vardagliga sysslorna p.g.a. det besvär hon/han ådragit 
sig på arbetet. Den tid som ska medräknas för denna up är; 2 veckor + 1 
vecka = 3 veckor, dvs. kod 5 - ‘minst två veckor men mindre än en 
månad’. 
 
F14 a-b Ställs till personer 15-74 år som är utan arbete nu men som 
arbetat tidigare (UA) 
 
Frågan ställs för att klargöra huruvida up stått utanför arbetsmarknaden 
beroende på arbetsrelaterade besvär eller ej.  
 
F14a Du har inte arbetat under de senaste 12 månaderna. Beror det 
på de besvär som du nyss beskrivit? 
 
F14b Tror du att dina besvär kommer att hindra dig från att kunna 
arbeta igen? 
 
F15 Ställs till personer 15-74 år som är utan arbete nu men som arbetat 
under de senaste åtta åren (UA Filter 4) 
 
Här selekteras om besvären förvärrats eller orsakats under de senaste 
åtta åren. 
 
F15 Har dessa besvär förvärrats eller orsakats av det arbete du 
haft? 
 
F16a – 16d: 
Frågan delas upp i delfrågor beroende på om man är sysselsatt eller inte. 

 

Del 3 Faktorer som man utsätts för i arbetet som kan 
inverka negativt på det psykiska välbefinnandet eller 
på den fysiska hälsan 

 
F17-F20 Ställs till Sysselsatta 15-74 år  
Uppläggninget innebär att man utifrån resp egna svar skall beskriva hur 
arbetsmiljöförhållanden inverkar negativt på det psykiska välbefinnandet 
respektive den fysiska hälsan. 
Arbetsplats syftar på den vanliga där man vanligen utför sitt arbete i 
allmänhet arbetsställe där man jobbar utför sitt jobb. För vissa arbeten 
tex skogsarbetare, brandmän etc. skall man utgå frän den allmänna 
miljön där jobbet utförs (ex. i skogen). 
 
Följande defitioner gäller de nedan nämnda exponeringarna. 
 
•••• Trakasserier och mobbning syftar på avsiktligt användande av makt mot 
annan person eller grupp som kan leda till negativ påverkan av fysisk, psykisk, 
andlig eller moralisk eller social utveckling. (Begreppet ”psykiskt våld” används 
ibland och räknas in i denna definition.) 
•••• Våld syftar på fysiskt våld mot annan person eller grupp som leder till fysisk, 
sexuell eller psykologisk skada. Både genomfört våld och känslan av hot att bli 
utsatt för våld kodas som alternativ 2 - I huvudsak våld eller hot om våld 
•••• Tidspress eller hög arbetsbelastning/för stor arbets-börda syftar på 
antingen den tidsram inom vilken arbetet måste utföras eller på mängden arbete 
som skall utföras. Och att dessa krav överskrider vad den enskilde har 
förmåga/förutsättningar att klara av. 
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F17 Är du utsatt för någon/-ra av följande faktorer i ditt arbete 
som kan inverka negativt på ditt psykiska välbefinnande? 
 
F17a Trakasserier eller mobbning? 
 
F17b Våld eller hot om våld? 
 
F17c Tidspress eller för hög arbetsbelastning/för stor arbetsbörda? 
 
HÄR GÄLLER DET FAKTORER MAN ÄR UTSATT FÖR OCH SOM KAN 
INVERKAR NEGATIVT PÅ DET PSYKISKA VÄLBEFINNANDET.  
Exponering som syftar till vad man kan vara utsatt för ex. mobbning 
trakasserier, hot och våld som negativt kan påverka den psykiska 
välbefinnandet.  Dessa faktorer dvs mobbning trakasserier, hot och våld 
kan orsakas av antingen personer som jobbar på samma ställe eller av 
elever, klienter, kunder etc (tredje man) som man möter på 
arbetsplatsen. 
 
F18 (om ja på minst en av F17a-c) Vilka faktorer man 
främst/speciellt utsätts för?  
 
ENDAST ETT SVAR SKALL ANGES 
 
Speciellt utsatt syftar på en exponering som är vanligare förekommande 
eller mer intensiv än vad människor upplever i sitt vardagsliv. 
Frågan syftar endast på de uppräknade faktorerna och om det är någon 
bland dessa faktorer som up är säskilt utsatt för skall up säga vilken 
faktor som är den mest negativa för det psykiska välbefinnandet. 
 
F19 Är du utsatt för någon /-ra) av följande faktorer i ditt arbete 
som kan inverka negativt på din fysiska hälsa? 
 
HÄR GÄLLER DET FAKTORER MAN ÄR UTSATT FÖR OCH SOM KAN 
INVERKA NEGATIVT PÅ DEN FYSISKA HÄLSAN. 
 
F19a Kemikalier, damm, eld, rök eller gaser 
 
F19b Buller och vibrationer 
 
F19c Besvärliga arbetsställningar, arbetsrörelser eller tunga lyft 
 
F19d Risk att drabbas av arbetsolyckor 
 
F20 (om ja på minst en av F19a-d) Vilken av de faktorer du angett 
är du främst/speciellt utsatt för? 
 
ENDAST ETT SVAR SKALL ANGES 
 
Lycka till önskar  
Madeleine Bastin (ansvarig för undersökningen) 
 
Telnr: 08 – 5069 46 54 9.00-17.30 
e-post madeleine.bastin@scb.se 
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 Annex 3a 

Intervjuarinstruktion till EU:s tillägg om ”arbets-
olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar 2007” en 
tilläggsundersökning till AKU 2007. 

Inledning 

Samtliga medlemsländer i EU skall enligt ett beslut av EU-kommissionen 
redovisa uppgifter om problem som har samband med arbetsolyckor och 
arbetsrelaterade sjukdomar. Sverige har samlat in uppgifter av den här 
typen sedan 1991 genom undersökningen om Arbetsorsakade besvär (en 
undersökning som inte kommer att genomföras i år). För att jämförelse 
mellan EU-länderna skall kunna göras måste samma variabler samlas in i 
alla länder. Eurostat har beslutat vilka variabler som skall samlas in. 
 

Introduktion till intervjupersonerna 

I introduktionen som finns i intervjublanketten finns säger vi ungefär så 
här: 
 
”Jag ska nu ställa några frågor som handlar om arbetsolyckor 
(personskador till följd av arbetet), arbetsrelaterade besvär och om olika 
hälsorisker i arbetet. Dessa frågor ställs till samtliga EU-länder under 
detta år.” 
  
Extra information som intervjupersonen vill höra veta mer. Denna 
information finns inte i intervjublanketten 
 
”Samtliga medlemsländer i EU skall enligt ett beslut av EU-kommissionen 
redovisa uppgifter om sådana problem. Sverige har samlat in uppgifter 
av den här typen sedan 1991 genom undersökningen om Arbetsorsakade 
besvär. För att jämförelse mellan EU-länderna skall kunna göras måste 
samma variabler samlas in i alla länder. Eurostat har beslutat vilka 
variabler som skall samlas in.” 
 

Intervjuerna 

Frågorna utgör ett tillägg till den ordinarie AKU intervjun och genomförs 
därmed som datastödda intervjuer i WINDATI. 
 
ENDAST DIREKTA INTERVJUER ÄR TILLÅTNA 
 
I tillägget gäller F8 för VET EJ och F9 för VILL EJ SVARA. I möjligaste 
mån skall uppgiftsklämnaren svara på frågan, dvs F8 och F9 skall endast 
användas om ett svar är omöjligt att få fram. 
 
Blankettinstruktion 
Det finns tre huvuddelar i formuläret. 
 

4. arbetsolyckor (fråga 1 - 6)  
5. arbetsrelaterade sjukdomar och besvär (fråga 7-16) 
6. vilka faktorer som man särskilt utsätts för i arbetet och som i hög 

grad kan inverka negativt på hälsan (fråga 17-20). 
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Tilläget vänder sig till alla ue i AKU som är märkta med T3 i Ub-spec 
och har eller har haft ett jobb. 
 

Del 1: Arbetsolyckor F1-F6  

F1-F3 Ställs till personer 15-74 år som är sysselsatta eller som för 
tillfället inte är sysselsatta men som haft ett arbete under det senaste 
året 
 
F1-2:  
Med senaste tolv månaderna avses 12 månader bakåt från 
intervjudatum. 
 
Arbetsolycksfall  - personolycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller 
på annan plats, där den skadade vistats i eller för arbetet Bara olyckor 
som har inträffat på arbetet eller i samband med arbetet (inom 
arbetets ram) ska tas med.  
Även om olyckan hänt utanför det vanliga/ordinarie arbetet, men ändå i 
något betalt arbete, skall den tas med. Olycka som inträffar under 
tjänsteresa skall ingå.  
 
 
Det är ibland knepigt att avgöra vad som är en arbetsolycka: 
Om en byggjobbare skadar sin rygg i en ex. hastig rörelse är det också 
en arbetsolycka – MEN om han får ryggsmärtor någon dag/tid efter 
tunga lyft räknas det som arbetssjukdom och skall tas med i avsnitt 2. 
Det är den akuta händelsen som räknas som arbetsolycka 
 
Olyckor som inträffat på väg mellan bostaden och arbetet skall 
dock ej ingå, sk färdolycka. 
 
F3a/aa: 
 
F3a Var det en trafikolycka eller en annan olycka? 
F3aa Var den senaste olyckan en trafikolycka eller en annan olycka? 
 
OBSERVERA ATT: I det följande (frågrona F3-F6) skall up enbart tänka 
på den senast inträffade olyckan. Om up råkat ut för fler olyckor skall 
endast den senaste inträffade arbetsolyckan uppges.  
 
Med trafikolycka menas: 
Trafikolycka som inträffat i samband med arbetet. (INTE FÄRDOLYCKA 
PÅ VÄG TILL ELLER FRÅN JOBBET) Dvs. alla olyckor på allmänna vägar 
eller allmänna eller privata parkeringar förutsatt att olyckan skett på 
grund av arbetet. Den drabbade kan befinna sig i ett fordon antingen 
som förare/ passagerare eller också kan den drabbade vara fotgängare. 
Trafikolyckor inkluderar både olyckor där den utsatte jobbar som 
yrkesförare (ex lastbils/taxi/bussförare) och olyckor där den drabbade 
råkar ut för en trafikolycka i anslutning till jobbet (ex en person på väg 
till ett jobbmöte). 
 
F4a-F4c:  
Inträffade den senaste olyckan i…? 
Frågan delas upp i tre delfrågor beroende på om man är sysselsatt eller 
ej. 
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F4a (Sysselsatta 15-74 år utan bisyssla) Var det i ditt nuvarande arbete 
eller i något arbete du haft tidigare som olyckan (den senaste) skedde? 
 
F4b (Sysselsatta 15-74 år med bisyssla) Var det i ditt nuvarande arbete 
(huvudsyssla), i din nuvarande bisyssla eller i något arbete du haft 
tidigare som olyckan (den senaste) skedde? 
 
F4c (Personer 15-74 år som inte är sysselsatta för tillfället men har haft 
arbete under det senaste året räknat från referensmånaden (GRAD SÅ)) 
Var det i ditt senaste arbete eller i något arbete du haft tidigare som 
olyckan (den senaste) skedde? 
 
F4d (Sysselsatta, GRAD SÅ) Hade du det arbetet för ett år sedan, dvs. i 
”aktuell månad” 2006. 
 
 
FRÅNVARO PGA AV ARBETSOLYCKA 
F5-6 Sysselsatta, GRAD SÅ  
 
Obs! Om up råkat ut för fler olyckor skall endast den senaste inträffade 
arbetsolyckan uppges. 
 
F5 Var du frånvarande något från arbetet på grund av 
arbetsolyckan? 
 
All frånvaro även om det bara är någon/några timmar räknas som 
frånvaro (dvs även läkarvård på sjukhus/vårdcentral/akutmottagning 
etc) skall markeras med JA. 
 
F6a-b OM MAN KAN ÅTERGÅ I ARBETE IGEN? 
Samtliga frånvarodagar från olyckstillfället fram till återgång i arbete ska 
ingå dvs. både arbetsdagar, lördagar/söndagar och helgdagar etc. Det är 
dock endast den tid som strikt hänger samman med oförmåga att återgå 
till arbetet p.g.a. olyckan som ska medräknas.  
 
Exempel:Om up varit sjuk under två månader p.g.a. skadan som 
orsakats av den senaste olyckan, men up har av något annat skäl inte 
återgått till arbetet vid intervjutillfället - t.ex. fyra månader efter olyckan 
- så ska i detta fall alternativ 9, ‘en månad - mindre än tre månader efter 
olyckan’, anges. Det beror på att up p.g.a. olyckan endast varit sjuk i två 
månader. 
 
F6a När kunde du återgå i arbete efter olyckan? 
 

13 Fortfarande frånvarande från arbetet� F6b 
14 Samma dag som olyckan� F7 
15 1 dag efter olyckan � F7 
16 2 dagar efter olyckan� F7 
17 3 dagar efter olyckan� F7 
18 4 dagar efter olyckan� F7 
19 5 dagar men mindre än 2 veckor efter olyckan� F7 
20 2 veckor – mindre än 1 månad efter olyckan� F7 
21 1 månad - mindre än 3 månader efter olyckan� F7 
22 3 månader - mindre än 6 månader efter olyckan� F7 
23 6 månader - mindre än 9 månader efter olyckan� F7 
24 9 månader eller mer efter olyckan� F7 
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 pb� F7 
 
F6b Räknar du med att kunna återgå i arbete? 
 

 

Del 2: Arbetsrelaterade sjukdomar F7-F16 

INTRO:Nu kommer några frågor som handlar om sjukdomar och besvär 
som har med arbetet att göra  
 
Frågorna F7-F16 handlar om sjukdomar (-ar), handikapp eller andra 
fysiska eller psykiska besvär/hälsoproblem (EJ SKADOR SOM ÄR 
FÖLJDEN AV EN ARBETSOLYCKA, se sidan 2 i denna instruktion 
ang avgränsningen av arbetsolycka) som drabbat personen under de 
gågna 12 månaderna (som föregick intervjun) och som orsakats eller 
förvärrats av arbetet 
 
F7a/aa - F10  
Ställs till personer 15-74 år som är sysselsatta eller som för tillfället inte 
är sysselsatta men som haft ett arbete under det senaste året (GRAD 
SÅ) eller som är utan arbete nu men som arbetat tidigare (GRAD UA) 
 
F7a/aa 
 
F7a (OM JA PÅ F1)Utöver den olycka du redan nämnt har du under de 
senaste 12 månaderna haft några fysiska eller psykiska besvär som 
orsakats av eller förvärrats av ditt arbete?  
 
F7aa (OM NEJ PÅ F1)Har du under de senaste 12 månaderna haft några 
fysiska eller psykiska besvär som orsakats av eller förvärrats av ditt 
arbete? 
 
Med senaste tolv månaderna avses i fråga 7aa 12 månader bakåt från 
intervjudatum. 
 
Fråga 7a/aa avser arbetsrelaterade sjukdomar etc. som man har/haft 
under de senaste 12 månaderna. EJ skador som är följden av en eller 
flera ARBETSOLYCKA/ARBETSOLYCKOR. 
 
Alla tillstånd av smärta/värk som up haft under de senaste 12 
månaderna ska anges under förutsättning att de har uppstått eller 
förvärrats p.g.a. arbetet. De problem/besvär/sjukdomar som vi här vill få 
uppgift om är alla arbetsrelaterade även sådana där up inte varit 
frånvarande från arbetet. Besvären kan ha pågått sedan längre tid än ett 
år, men avgörande för om de ska anges är att up under de senaste 12 
månaderna har/har haft besvär eller att de förvärrats.  
Har up inte haft några besvär till följd av arbetet under de senaste 12 
månaderna ska besvären ej anges. 
 
Psykiska besvär kan vara ex. stress, dåliga jobbrelationer, depression, 
ångest. Vi vet att ordet är värdeladdat men försök att klargöra för ip att 
det är andra typer av besvär än fysiska. 
 
F9a/aa 
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F9a Vilken typ av sjukdom/besvär har du haft? 
F9aa Vilken typ av sjukdom/besvär har du haft? Ange den som var 
allvarligast 
 
Om man i F8 uppgivit flera besvär skall up enbart tänka på det 
allvarligaste besväret 
Oberoende av om besväret orsakats eller förvärrats p.g.a. arbetet så är 
det alltså det allvarligaste besväret som avses. Självklart finns här en 
subjektiv bedömning, men likväl avses det besvär som ur medicinsk 
synvinkel kan anses allvarligast och som har störst inverkan på att kunna 
utföra arbetsuppgifterna. 
 
Lyssna på ups spontana svar. I annat fall läs upp alternativen. 
 
 
F10a-b 
F10a Har besväret du uppgett inneburit begränsningar för dig att 
sköta ditt arbete eller det normala dagliga livet?  
 
Ta med alla begränsningar både i och utanför arbetslivet 
 
F10b Har det inneburit avsevärda begränsningar eller 
begränsningar i mindre omfattning 
 
RÄKNA IN ALLA BEGRÄNSNINGAR BÅDE I OCH UTANFÖR ARBETSLIVET.  
 
EXEMPEL: Om ett hudproblem som orsakats eller förvärrats av arbetet 
och detta hudbesvär avsevärt begränsar de dagliga aktiviterna så kodas 
1=Avsevärda  
 
F11-13  FRÅNVARO TILL FÖLJD AV BESVÄR  
Ställs till personer 15-74 år som är sysselsatta eller som för tillfället inte 
är sysselsatta men som haft ett arbete under det senaste året  
 
Samtliga frånvarodagar från besvärets uppkomst (inom 12-månaders-
perioden) fram till återgång i arbete ska ingå dvs. både arbetsdagar, 
lördagar/söndagar och helgdagar etc. 
Det är dock endast den tid som strikt hänger samman med oförmåga att 
återgå till arbetet p.g.a. besväret som ska medräknas. Om up har mer 
än ett besvär ska endast den frånvarotid som hänger ihop med det 
besvär som bedömts som allvarligast vara med. 
Vi är bara intresserade av att mäta den frånvaro som omfattas av den 
senaste 12-månadersperioden. Eventuell sjukfrånvaro före denna period 
skall ej tas med. Inte heller tid som up eventuellt är sjukskriven efter 
intervjutillfället. Om up haft flera korta eller långa perioder av 
sjukfrånvaro skall sjukfrånvarons sammanlagda tid redovisas. 
Om up inte arbetat alls under 12 månadersperioden p.g.a. föräldra-
ledighet, arbetslöshet, arbetsträning mm. ska frånvaro för denna tid 
normalt inte räknas med.  
 
Exempel: Up arbetade under referensperiodens första 6 månader och 
var borta från arbetet 2 veckor under denna period p.g.a. sitt besvär. 
Efter dessa 6 månader påbörjade hon/han en tjänstledighet. Under 
referensperiodens sista 6 månader var up oförmögen att under 1 vecka 
utföra de normala/vardagliga sysslorna p.g.a. det besvär hon/han ådragit 
sig på arbetet. Den tid som ska medräknas för denna up är; 2 veckor + 1 



STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2008-03-18  13(14) 
Statistics Sweden  
Business and Labour Market Statistics 
Labour Force Surveys 
Madeleine Bastin 
phone: +46 8 5069 4654 | Bastian: madeleine.bastin@scb.se 
Box 243 00, SE104 51 Stockholm, Sweden  
 

 
 

vecka = 3 veckor, dvs. kod 5 - ‘minst två veckor men mindre än en 
månad’. 
 
F14 a-b Ställs till personer 15-74 år som är utan arbete nu men som 
arbetat tidigare (UA) 
 
Frågan ställs för att klargöra huruvida up stått utanför arbetsmarknaden 
beroende på arbetsrelaterade besvär eller ej.  
 
F14a Du har inte arbetat under de senaste 12 månaderna. Beror det 
på de besvär som du nyss beskrivit? 
 
F14b Tror du att dina besvär kommer att hindra dig från att kunna 
arbeta igen? 
 
F15 Ställs till personer 15-74 år som är utan arbete nu men som arbetat 
under de senaste åtta åren (UA Filter 4) 
 
Här selekteras om besvären förvärrats eller orsakats under de senaste 
åtta åren. 
 
F15 Har dessa besvär förvärrats eller orsakats av det arbete du 
haft? 
 
F16a – 16d: 
Frågan delas upp i delfrågor beroende på om man är sysselsatt eller inte. 

 

Del 3 Faktorer som man utsätts för i arbetet som kan 
inverka negativt på det psykiska välbefinnandet eller 
på den fysiska hälsan 

 
F17-F20 Ställs till Sysselsatta 15-74 år  
Uppläggninget innebär att man utifrån resp egna svar skall beskriva hur 
arbetsmiljöförhållanden inverkar negativt på det psykiska välbefinnandet 
respektive den fysiska hälsan. 
Arbetsplats syftar på den vanliga där man vanligen utför sitt arbete i 
allmänhet arbetsställe där man jobbar utför sitt jobb. För vissa arbeten 
tex skogsarbetare, brandmän etc. skall man utgå frän den allmänna 
miljön där jobbet utförs (ex. i skogen). 
 
Följande defitioner gäller de nedan nämnda exponeringarna. 
 
•••• Trakasserier och mobbning syftar på avsiktligt användande av makt mot 
annan person eller grupp som kan leda till negativ påverkan av fysisk, psykisk, 
andlig eller moralisk eller social utveckling. (Begreppet ”psykiskt våld” används 
ibland och räknas in i denna definition.) 
•••• Våld syftar på fysiskt våld mot annan person eller grupp som leder till fysisk, 
sexuell eller psykologisk skada. Både genomfört våld och känslan av hot att bli 
utsatt för våld kodas som alternativ 2 - I huvudsak våld eller hot om våld 
•••• Tidspress eller hög arbetsbelastning/för stor arbets-börda syftar på 
antingen den tidsram inom vilken arbetet måste utföras eller på mängden arbete 
som skall utföras. Och att dessa krav överskrider vad den enskilde har 
förmåga/förutsättningar att klara av. 
 
F17 Är du utsatt för någon/-ra av följande faktorer i ditt arbete 
som kan inverka negativt på ditt psykiska välbefinnande? 
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F17a Trakasserier eller mobbning? 
 
F17b Våld eller hot om våld? 
 
F17c Tidspress eller för hög arbetsbelastning/för stor arbetsbörda? 
 
HÄR GÄLLER DET FAKTORER MAN ÄR UTSATT FÖR OCH SOM KAN 
INVERKAR NEGATIVT PÅ DET PSYKISKA VÄLBEFINNANDET.  
Exponering som syftar till vad man kan vara utsatt för ex. mobbning 
trakasserier, hot och våld som negativt kan påverka den psykiska 
välbefinnandet.  Dessa faktorer dvs mobbning trakasserier, hot och våld 
kan orsakas av antingen personer som jobbar på samma ställe eller av 
elever, klienter, kunder etc (tredje man) som man möter på 
arbetsplatsen. 
 
F18 (om ja på minst en av F17a-c) Vilka faktorer man 
främst/speciellt utsätts för?  
 
ENDAST ETT SVAR SKALL ANGES 
 
Speciellt utsatt syftar på en exponering som är vanligare förekommande 
eller mer intensiv än vad människor upplever i sitt vardagsliv. 
Frågan syftar endast på de uppräknade faktorerna och om det är någon 
bland dessa faktorer som up är säskilt utsatt för skall up säga vilken 
faktor som är den mest negativa för det psykiska välbefinnandet. 
 
F19 Är du utsatt för någon /-ra) av följande faktorer i ditt arbete 
som kan inverka negativt på din fysiska hälsa? 
 
HÄR GÄLLER DET FAKTORER MAN ÄR UTSATT FÖR OCH SOM KAN 
INVERKA NEGATIVT PÅ DEN FYSISKA HÄLSAN. 
 
F19a Kemikalier, damm, eld, rök eller gaser 
 
F19b Buller och vibrationer 
 
F19c Besvärliga arbetsställningar, arbetsrörelser eller tunga lyft 
 
F19d Risk att drabbas av arbetsolyckor 
 
F20 (om ja på minst en av F19a-d) Vilken av de faktorer du angett 
är du främst/speciellt utsatt för? 
 
ENDAST ETT SVAR SKALL ANGES 
 
Lycka till önskar  
Madeleine Bastin (ansvarig för undersökningen) 
 
Telnr: 08 – 5069 46 54 9.00-17.30 
e-post madeleine.bastin@scb.se 
 


