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Short Final report on LFS Ad hoc module 2006  
”Transition from work into retirement” 
Contract No 32100-2005-004-2005-268 
 
 
The module was implemented according to Commission 
Regulation (EC) No 1575/2000 during Q1-Q4 2006.  
 
The questionnaire was constructed late autumn 2005 and 
tested by Statistics Sweden’s Measurement Laboratory in 
October-November 2005. After having taken valuable 
information gathered by the laboratory into account the 
module was launched in the second week of January 2006 
and all weeks were then covered until and including the 
week 52. The last day for the fieldwork was 21 January 
2007. The data collection by CATI went on smoothly with few 
questions from the interviewers. The interviewers were all 
furnished with a manual.  
 
After the initial Labour Force Survey the respondents were 
asked whether they want to answer the ad hoc questions. 
 
The sample of 21 489 persons aged 50-69 years was spread 
over the total reference period of 52 weeks. Persons with 
proxy interviews in the initial Labour Force Survey were 
excluded from the final sample. The sample were dived into 
two parts. Part one included persons 50-64 years (wave 2 
and 7) and part two persons 65-69 years (wave 1 and 8).  
 
The non-response amounted in the initial Labour Force 
Survey to 4071 persons. 419 interviews were not proxy. 
There were 16 967 remaning persons to continue to the 
module. 13 280 persons answered the ad hoc module 2005. 
The non-response in the module amounted to 3 687 persons 
in total.  
 
The data collected through the questionnaire for the module 
was by using an SQL-procedure transcoded to conform to 
the variables laid down in the regulation. The variables were 
then added to the already existing EU-data file for the same 
sampled persons. 
 
The 13 280 persons interviewed have been blown up to 
match the population aged 50-69 and to be in consistency 
with results for the year 2006 regarding sex and age-groups 
among the employed and unemployed.  



STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2007-04-19  2(27) 
Statistics Sweden  
Business and Labour Market Statistics 
Labour Force Surveys 
Madeleine Bastin 

 

 
 
SE_Questionnaire&Instructions_SE_Ahm2006.doc 
14-11-20 16.39 
 

 
For a more detailed description see the enclosed “Quality 
Report for the Labour Force Survey ad hoc module 2006”. 
 
 
Annex 1 Quality Report for the Labour Force Survey ad hoc 
module 2006 (English). Enclosed in as a separate file to this 
report 
 
Annex 2 Ouestionnaire (Swedish). Enclosed in this report 
 
Annex 3 Ouestionnaire instructions (Swedish). Enclosed in 
this report 
 
Annex 4 Calculation of the weights (Swedish). Enclosed in 
this report 
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 Annex 2 
 
Jag ska nu ställa några frågor som handlar om övergången från 
arbetsliv till pension (dessa frågor ställs till samtliga EU-länder 
under detta år).  
 
Filter: Personer 50-69 år, sysselsatta eller ej sysselsatta men 
arbetat efter 49 års ålder.  
 
EUADH1 Alla som ingår i filtret 
C248/C249 Tar du idag ut någon typ av pension som inte är 

änkepension, sjukpension eller förtidspension?  
1 Ja � fråga 2 
2 Nej � Fråga 3 om under 61år.  

Fråga 4 � om äldre  
8 Vet inte � Fråga 4  
9 Inget svar � Fråga 4 
 
 
EUADH2  
C248/C249 Vid vilken ålder började du ta ut den pensionen? 
Ålder xx � Fråga 4 
8 Vet inte � Fråga 4 
9 Inget svar  � Fråga 4 
 
GRANSKA ATT SVAR<=ALDER | SVAR=(888,999);   
HOPPA EUADH4;  
 
EUADH3 
C248/C249 Har du rätt att ta ut någon form av pension idag, trots 

att du inte gör det? 
1 Ja � Fråga 4 
2 Nej � Fråga 4 
8 Vet inte � 4 
9 Inget svar � Fråga 4 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1,2,8,9); 
 
EUADH4   
C252/C253 Hur många år har du sammanlagt arbetat i ditt liv? 
År xx  � Fråga 5 om sysselsatt. Fråga 6 om ej sysselsatt. Fråga 

7a om arbetslös 
8 Vet inte � Fråga 5 om sysselsatt. Fråga 6 om ej sysselsatt. 

Fråga 7a om arbetslös. 
 
9 

Inget svar � Fråga 5 om sysselsatt. Fråga 6 om ej 
sysselsatt. Fråga 7a om arbetslös.  

 
GRANSKA ATT SVAR<=ALDER | SVAR=(888,999);    
BERÄKNA EUADH3=1 OM EUADH1=2 & hFODARMAN<=OVER61;  
HOPPA EUADH5 OM hGRAD=(1,2,3,11,12);  
HOPPA EUADH6 OM hASOK=0; 
HOPPA EUADH7A;         
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EUADH5 
C241/242 Vet du vid vilken ålder du tänker sluta arbeta? Endast 

betalt arbete räknas 
1 Ja � fråga 5a 
2 Nej � fråga 5b 
9 Inget svar� Om sysselsatt och fråga 3=1 eller fråga 1=1 Gå 

till fråga 8. 
Annars �  Fråga 12 

 
GRANSKA ATT SVAR=(1,2,8,9); 
HOPPA EUADH5A OM SVAR=1;   
HOPPA EUADH5B OM SVAR=2;  
HOPPA EUADH8 OM EUADH1=1;   
HOPPA EUADH8 OM EUADH3=1; 
HOPPA EUADH12 OM hHELTID=0; ***Inga heltidare ska ha frågan 
HOPPA EUADH13;   
 
EUADH5a 
C241/242 Vid vilken ålder? 
1 Ålder xx  

� Om sysselsatt och fråga 3=1 eller fråga 1=1 Gå till fråga 
8. 
Annars �  Fråga 12 

9 Inget svar �  Om sysselsatt och fråga 3=1 eller fråga 1=1 
Gå till fråga 8.  
Annars �  Fråga 12 

 
BERÄKNA ALDER1=ALDER-1; 
GRANSKA ATT (SVAR>=ALDER1 & SVAR<100) | SVAR=(888,999);      
HOPPA EUADH8 OM EUADH1=1;   
HOPPA EUADH8 OM EUADH3=1; 
HOPPA EUADH12 OM hHELTID=0; ***Inga heltidare ska ha frågan 
HOPPA EUADH13;  
 
EUADH5b  
Filter:  
Om up 50-59 år � svarsalternativ 1-4 
Om up 60-64 år � svarsalternativ 2-4 
Om up 65-69 år � svarsalternativ 3-4  
 Du vet inte exakt när du tänker sluta arbeta men vet du på ett 

ungefär? Är det…; 
Endast betalt arbete räknas 

1 Före 60 års ålder � Om sysselsatt och fråga 1=1 eller fråga 3=1 � 
fråga 8.  
Annars fråga 12 

2 Mellan 60-64 års ålder � Om sysselsatt och fråga 1=1 eller fråga 
3=1 � fråga 8.  
Annars fråga 12 

3 65 år eller äldre eller tänker du arbeta så länge som möjligt � 
Om sysselsatt och fråga 1=1 eller fråga 3=1 � fråga 8.  
Annars fråga 12 

4 Vet inte alls � Om sysselsatt och fråga 1=1 eller fråga 3=1 � fråga 
8.  
Annars fråga 12 

9 Inget svar � Om sysselsatt och fråga 1=1 eller fråga 3=1 � fråga 8.  
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Annars fråga 12 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:4,8,9) OM PNRSEK1>=1946; 
GRANSKA ATT SVAR=(2:4,8,9) OM PNRSEK1>=1941 & PNRSEK1<1946; 
GRANSKA ATT SVAR=(3:4,8,9) OM PNRSEK1<1941;     
HOPPA EUADH8 OM EUADH1=1;   
HOPPA EUADH8 OM EUADH3=1; 
HOPPA EUADH12 OM hHELTID=0; ***Inga heltidare ska ha frågan 
HOPPA EUADH13;   
 
EUADH6 Ställs till ej sysselsatta och som inte är arbetslösa 
 Har du slutat arbeta för gott? 
1 Ja � Fråga 10 
2 Nej � Fråga 7  
8 Vet inte � Fråga 10 
9 Inget svar � Fråga 10 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1,2,8,9); 
HOPPA EUADH7 OM SVAR=2;   
HOPPA EUADH10;  
 
EUADH7 – Obs ställs ej till arbetslösa 
 Vet du vid vilken ålder du tänker sluta arbeta?  Endast betalt 

arbete räknas 
1 Ja � fråga 7b 
2 Nej � fråga 7c 
3 Har redan slutat arbeta � Fråga 10 
9 Inget svar � Fråga 10 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9); 
HOPPA EUADH7B OM SVAR=1;   
HOPPA EUADH7C OM SVAR=2;   
HOPPA EUADH10;     
 
EUADH7a Ställs endast till arbetslösa  
 Vet du vid vilken ålder du tänker dra dig ur arbetslivet för 

gott?  
1 Ja  �  Fråga 7b 
2 Nej � Fråga 10 
9 Inget svar � Fråga 10 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH7B OM SVAR=1;   
HOPPA EUADH10;       
 
EUADH7b 
 Vid vilken ålder? 
1 Ålder xx � 10  

Annars �  10  
9 Inget svar � 10 
 
GRANSKA ATT (SVAR>=ALDER1 & SVAR<100) | SVAR=(888,999);        
HOPPA EUADH10;  
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EUADH7c  
Filter:  Om up 50-59 år � svarsalternativ 1-4 
Om up 60-64 år � svarsalternativ 2-4 
Om up 65-69 år � svarsalternativ 3 och 4 
 
 Du vet inte exakt när du tänker sluta arbeta men vet du på ett 

ungefär? Är det;    
Endast betalt arbete räknas  

1 Före 60 års ålder � fråga 10 
2 Mellan 60-64 års ålder � fråga 10 

3 65 år eller äldre eller tänker du arbeta så länge som möjligt� 
Fråga 10 

4 Vet inte alls � Fråga 10 

9 Inget svar � Fråga 10 

 
GRANSKA ATT SVAR=(1:4,8,9) OM PNRSEK1>=1946; 
GRANSKA ATT SVAR=(2:4,8,9) OM PNRSEK1>=1941 & PNRSEK1<1946; 
GRANSKA ATT SVAR=(3:4,8,9) OM PNRSEK1<1941;     
HOPPA EUADH10;     
 
EUADH8  
 Är det ekonomiska eller andra skäl som gör att du fortsätter 

att arbeta?    Huvudsakliga skälet ska väljas 
1 Ekonomiska skäl � Fråga 9 
2 Andra skäl �  Fråga 12  
8 Vet inte � Fråga 12 
9 Inget svar � Fråga 12 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH9 OM SVAR=1;   
HOPPA EUADH12 OM hHELTID=0; ***Inga heltidare ska ha frågan 
HOPPA EUADH13;   
 
EUADH9 
 Beror det huvudsakliga på att du vill upprätthålla din 

nuvarande ekonomiska standard eller för att öka din framtida 
pension?  

1 Upprätthålla din nuvarande ekonomiska standard� Fråga 12 
2 Öka din framtida pension � Fråga 12 
8 Vet inte � Fråga 12 
9 Inget svar �  fråga 12 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH12 OM hHELTID=0; ***Inga heltidare ska ha frågan 
HOPPA EUADH13;   
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EUADH10  
 Efter ditt senaste arbete, hur såg din situation ut då?   
1 Arbetslös � Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2. Fråga 18a 

om 6=8 eller blank. Fråga 15 om arbetslös.  
2 Pensionerad/ förtidspensionerad  � Fråga 11 
3 Långtidssjuk eller handikappad  �Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 

15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 
4 Annat � Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2. Fråga 18a om 

6=8 eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 
8 Vet inte ���� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 eller 8. Fråga 

18a om 6=8 eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 
9 Inget svar �Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a 

om 6=8 eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:4,8,9); 
HOPPA EUADH11 OM SVAR=2;             
HOPPA EUADH14 OM EUADH6=1; 
HOPPA EUADH18A OM EUADH6=(0,8,9); 
HOPPA EUADH15;    
 
EUADH11 
 Vad var det huvudsakliga skälet till att du slutade arbeta och 

gick i pension/ förtidspension?  
1 Förlorade jobbet  

�Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 eller 
blank. Fråga 15 om arbetslös. 

2 Hade nått upp till pensionsåldern   Vanligen vid 65 års ålder 
�Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 eller 
blank. Fråga 15 om arbetslös. 

3 Hälsoskäl            sjuk eller handikappad  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 eller Fråga 18a om 
6=8 eller blank Fråga 15 om arbetslös. 

4 Vård av/eller tog hand om annan person  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 eller 8, eller blank. 
Fråga 15 om arbetslös. 

5 Arbetsrelaterade problem  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 
eller blank Fråga 15 om arbetslös. 

6 Ekonomiskt gynnsamt att lämna jobbet  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 
eller blank Fråga 15 om arbetslös. 

7 Föredrog att sluta arbeta, av andra skäl än ovanstående  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 
eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 

10 Annat  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 
eller blank Fråga 15 om arbetslös. 

8 Vet inte � Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2. Fråga 18a om 
6=8 eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 

9 Inget svar  
� Fråga 14 om fråga 6=1. Fråga 15 om 6=2 Fråga 18a om 6=8 
eller blank. Fråga 15 om arbetslös. 

GRANSKA ATT SVAR=(1:10); 
HOPPA EUADH14 OM EUADH6=1; 
HOPPA EUADH18A OM EUADH6=(0,8,9); 
HOPPA EUADH15;      
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EUADH12 Alla sysselsatta som inte arbetar heltid 
 Har du i dagsläget minskat din arbetstid som ett led inför din 

heltidspension?  
1 Ja � Fråga 17a 
2 Nej (eller inte än) � Fråga 13 
8 Vet inte � Fråga 13 
9 Inget svar � fråga 13 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);  
HOPPA EUADH17A OM SVAR=1; 
HOPPA EUADH13;     
 
EUADH13  
 Planerar du att inom den närmaste 5 års perioden minska din 

arbetstid inför din framtida heltidspension?  
Obs! Frågan handlar om förändring av arbetstiden 

1 Ja � fråga 18 
2 Nej � 18 
3 Vet inte hur planerna ser ut om fem år/ planerna är inte relevanta � 

18 

9 Inget svar � 18 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9); 
HOPPA EUADH18;         
 
EUADH14  
C24= 3,5 och 6=1                   tänker inte jobba mer  
 Innan du slutade arbeta för gott, minskade du då din 

arbetstid? 
1 Ja � Fråga 14a 
2 Nej � Fråga 18a 
8 Vet inte � Fråga 18a 
9 Inget svar � Fråga 18a 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH14A OM SVAR=1; 
HOPPA EUADH18A;       
 
EUADH14a  
tänker inte jobba mer  
 Var minskningen ett led inför framtida pension?  
1 Ja � Fråga 17 
2 Nej � Fråga 18a 
8 Vet inte � Fråga 18a 
9 Inget svar � Fråga 18a 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH17 OM SVAR=1; 
HOPPA EUADH18A;         
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EUADH15  
6=2 eller arbetslösa                         Har inte slutat arbeta helt 
 Planerar du att minska din eventuellt framtida arbetstid inom 

5 år?  
1 Ja � Fråga 18a 
2 Nej  � fråga 18a 
5 Vet inte � fråga 18a 
9 Inget svar � Fråga 18a 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH18A;    
 
EUADH17 till ej sysselsatta och slutat arbeta helt och gick ner i arbetstid 
 Fick du ersättning av arbetsgivaren för din minskning i 

arbetstid?  
1 Ja � fråga 18a 
2 Nej � Fråga 18a 
3 Vet inte � fråga 18a 
9 Inget svar � Fråga 18a 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH18A;     
 
EUADH17a sysselsatta som gått ner i arbetstid  
 Du har minskat din arbetstid som ett led inför 

heltidspensionen. Får du ersättning av arbetsgivaren för din 
minskning i arbetstid?  

1 Ja � fråga 18 
2 Nej � fråga 18 
3 Vet inte � Fråga 18 
9 Inget svar � Fråga 18 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH18;     
 
Inledning till alla sysselsatta: Nu kommer tre frågor om tänkta 
arbetssituationer.  
 
EUADH18  alla sysselsatta 
 Kan du tänka dig att arbeta längre om arbetstiden var mer 

flexibel?    Längre = kan tänka sig att arbeta i högre ålder/ flera år 
1 Ja � Fråga 19 
2 Nej � Fråga 19 
8 Vet inte � Fråga 19 
9 Inget svar � Fråga 19 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH19;     
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Inledning till alla som ej är sysselsatta: Nu kommer tre frågor om 
tänkta arbetssituationer.  
 
EUADH18a alla ej sysselsatta 
 Hade du eventuellt arbetat längre, på din tidigare arbetsplats, 

om arbetstiden var mer flexibel?  
1 Ja � fråga 19a 
2 Nej � Fråga 19a 
3 Vet inte � fråga 19a 
9 Inget svar � Fråga 19a 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH19A;     
 
EUADH19  
 Kan du tänka dig att arbeta längre om det fanns fler 

möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter? 
1 Ja  � Fråga 20 
2 Nej � fråga 20 
3 Vet inte � Fråga 20 
9 Inget svar � Fråga 20 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH20;     
 
EUADH19a  
 Hade du eventuellt arbetat längre, på din tidigare arbetsplats, 

om det fanns fler möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter?  
1 Ja � Fråga 20a 
2 Nej � fråga 20a 
3 Vet inte � Fråga 20a 
9 Inget svar � Fråga 20a 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH20A;      
 
EUADH20 
 Kan du tänka dig att arbeta längre om arbetsmiljön var bättre 

på din arbetsplats? 
1 Ja � Slut 
2 Nej � Slut 
3 Vet inte � Slut 
9 Inget svar � Slut 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA TILLFRAGA4 OM TILLAGG4=1; 
HOPPA TILLFRAGA5 OM TILLAGG5=1; 
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EUADH20a 
 Hade du eventuellt arbetat längre, på din tidigare arbetsplats, 

om arbetsmiljön hade varit bättre?   
1 Ja � Fråga 21 
2 Nej � Fråga 21 
3 Vet inte � Fråga 21 
9 Inget svar � Fråga 21 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH21;     
 
EUADH21 
 Får du idag ut sjukpension, förtidspension eller något bidrag 

som inte är allmän pension eller a-kassa?  
1 Ja � Fråga 22 
2 Nej � Slut 
8 Vet inte � Slut 
9 Inget svar � Slut 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
HOPPA EUADH22 OM SVAR=1; 
HOPPA TILLFRAGA4 OM TILLAGG4=1; 
HOPPA TILLFRAGA5 OM TILLAGG5=1; 
HOPPA SLUT;         
 
EUADH22 
 Är det sjukpension, förtidspension, bidrag av något slag eller 

kombination av flera alternativ? 
1 Sjukpension � Slut 
2 Förtidspension � Slut 
3 Andra bidrag � Slut 
4 Kombination av 1-3 � Slut 
8 Vet inte � slut 
9 Inget svar � slut 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:4,8,9); 
HOPPA TILLFRAGA4 OM TILLAGG4=1; 
HOPPA TILLFRAGA5 OM TILLAGG5=1; 
HOPPA SLUT;          
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 Annex 3 
 

Instruktion till Ad Hoc 2006, tilläggsundersökning i AKU. 

Sysselsättningen bland äldre personer i Europa (+50år) 
ligger på en låg nivå. EU vill att antalet sysselsatta som är 
äldre skall öka, därför görs denna tilläggsundersökning i 
samtliga EU länder under 2006. Syftet är att ta reda på 
varför äldre drar sig ur arbetslivet eller när de tänker dra 
sig ur arbetslivet och vad som skulle kunna få äldre 
personer att stanna längre i arbetslivet.   

  

Huvudfilter: Innefattar personer 50-69 år som är 
sysselsatta eller ej sysselsatta men har arbetat efter 49 
års ålder.  

  

Fråga 1:  

Tar du idag ut någon typ av pension som inte är 
änkepension, sjukpension eller förtidspension?   

  

Denna fråga ska alla personer som ingår i huvudfiltret 

Frågan ämnar ta reda på om respondenten tar ut någon 
pension.  

  

Med pension menas egen pension, t ex ålderspension, 
delpension eller förtida uttag av pension. Pension som kommer 
från någon annan, till exempel från föräldrar eller make/maka 
ingår inte i den egna pensionen.  

Här ingår heller inte förtidspension, sjukpension och 
änkepension, eftersom det klassas som bidrag (från 
försäkringskassan).   

  

Om respondenten gått ner i deltid utan att pension i någon form 
tas ut, räknas det inte in här.  

  

Ålderspension har personer i Sverige vanligtvis rätt till från den 
dag de fyller 65år. Däremot förekommer det att vissa tar ut 
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båda delpension och/eller förtida uttag av pension innan 65 års 
ålder.    

  

Oavsätt om respondenten tar ut sin delpension varje vecka, 
månad eller under en viss tid under året skall respondenten 
kodas 1 i denna fråga.    

  

Om respondenten både får ut bidrag och pension, t ex 
sjukpension och förtida uttag av pension, så skall respondenten 
svara ja på denna fråga.  

  

Fråga 2:  

Vid vilken ålder började du ta ut den pensionen? 

  

Denna fråga ställs till alla som svarat att de tar ut någon 
pension (ja i fråga 1).  

  

Här skall respondenten utgå ifrån första gången han/hon tog ut 
pension. Om respondenten till exempel hade delpension mellan 
62-63 års ålder och nu är 65 och har ålderspension skall 
respondenten svara 62 år.  

  

I denna fråga räknas inte förtidspension, änkepension eller 
sjukpension med. Om respondenten till exempel var 
sjukpensionerad mellan 62-63 år och blev delpensionär vid 63 
års ålder skall respondenten svara 63 år.  

  

Fråga 3:  

Utifrån din nuvarande situation, skulle du ha rätt till att 
gå i delpension, ålderspension eller ta förtida uttag av 
pension? 

  

Denna fråga ställs till alla som inte tar ut någon pension idag 
(nej på fråga 1). 
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Syftet är att ta reda på om personer som är sysselsatta, 
arbetslösa eller dylikt har rätt att gå i pension fast de inte har 
gjort det. 

  

Även i denna fråga så räknas inte förtidspension eller 
sjukpension utan endast egen pension. Vilket i de flesta fall är 
ålderspension (65år-) eller att respondenten har en 
överenskommelse där delpension eller förtida uttag av 
pensionen är möjligt att ta efter en viss ålder.  

  

Fråga 4:  

Hur många år har du sammanlagt arbetat i ditt liv? 

  

Denna fråga ska alla personer som ingår i huvudfiltret få. 

  

Syftet är att få ett ungefärligt mått på arbetskarriären.  

  

Sommarjobb, extrajobb vid studier räknas inte.  

  

Respondenten skall, om möjligt, utgå ifrån sitt första fasta jobb.  

  

Tillfälligt avbrott från sin anställning som till exempel 
föräldraledig eller sjukledig räknas som arbete. Hade 
respondenten inget jobb vid föräldraledigheten räknas denna tid 
inte som arbete. 

  

Om respondenten inte kan säga exakt hur många år han/hon 
har arbetat går det bra med ungefärligt antal år.  

  

Frågorna 5-7c:  
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Har syftet att försöka ta reda på vilken ålder respondenten 
planerar att sluta arbeta helt mot betalning.  

  

Fråga 5:  

Vet du vid vilken ålder du tänker sluta arbeta? Endast 
betalt arbete räknas 

  

Denna fråga ställs till alla som är mellan 50-69 år och klassas 
som sysselsatta.  

  

Här gäller den ålder som up planerar att sluta arbeta mot 
betalning helt. Om up inte vet exakt när han/hon planerar att 
sluta arbeta ska han/hon svara nej på fråga 5 för att sedan få 
följdfrågan 5b.  

  

Fråga 5a 

Vid vilken ålder? 

  

Denna fråga ställs till personer som vet när de tänker sluta 
arbeta (fråga 5=1).  

  

Ungefärlig ålder går bra.  

  

Fråga 5b 

Du vet inte exakt när du tänker sluta arbeta men vet du 
på ett ungefär?  

Är det;             Endast betalt arbete räknas 

  

Denna fråga ställs till personer som är sysselsatta och svarat att 
de inte vet när de tänker sluta arbeta.  
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Om up absolut inte vet, till exempel för att han/hon är 50 år och 
inte tänkt på pensionsåldern alls, skall up svara vet inte på 
denna fråga.  

  

Fråga 6 

Har du slutat arbeta för gott? 

  

Denna fråga ställs till personer som inte klassas som sysselsatta 
och heller inte som arbetslösa och är mellan 50-69 år. Det kan t 
ex vara pensionärer, sjuka mm.  

  

Endast arbete mot ersättning räknas.   

  

Fråga 7 

Vet du vid vilken ålder du tänker sluta arbeta?  Endast 
betalt arbete räknas 

  

Denna fråga ställs endast till personer som svarat nej på fråga 
6, det vill säga som varken är sysselsatta eller arbetslösa och 
säger att det inte har slutat arbeta helt och är mellan 50-69år. 

  

Vet inte up exakt vilken ålder han/hon ska sluta arbeta bör 
han/hon svara nej (2) på denna fråga.  

  

Fråga 7a 

Vet du vid vilken ålder du tänker dra dig ur arbetslivet för 
gott?   

  

Denna fråga ställs endast till personer som är arbetslösa och 
mellan 50-69 år gamla. 
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Att dra sig ur arbetslivet innebär att up inte tänker arbeta mot 
betalning mer. Eller att up tänker sluta söka jobb och inte jobba 
mer.  

  

Vet inte up exakt vilken ålder han/hon ska dra sig ut arbetslivet 
bör han/hon svara nej (2) på denna fråga.  

  

Fråga 7b 

Vid vilken ålder? 

  

Denna fråga ställs till personer som svarat ja på fråga 7a (är 
arbetslösa men vet vid vilken ålder de tänker dra sig ur 
arbetslivet och är mellan 50-69 år).  

  

Vet up inte exakt kan han/hon svara på ett ungefär.  

  

Fråga 7c 

Du vet inte exakt när du tänker sluta arbeta men vet du 
på ett ungefär? Är det;                    

  

Denna fråga ställs till personer som svarat nej på fråga 7 
(personer mellan 50-69 år som varken är sysselsatta eller 
arbetslösa, till exempel pensionärer, och vet inte vid vilken ålder 
de tänker sluta arbeta).  

  

Frågorna 8 och 9 

Syftet med dessa frågor är att ta reda på om det finns något 
ekonomiskt skäl som gör att up stannar i arbete i stället för att 
gå i pension. Om så är fallet vilket som är det huvudsakliga 
ekonomiska skälet att stanna kvar i arbete.  

  

Fråga 8 
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Är det ekonomiska eller andra skäl som gör att du 
fortsätter att arbeta?     

  

Denna fråga ställs till sysselsatta som svarat ja på fråga 1 eller 
ja på fråga 3 (sysselsatta personer som har någon form av 
pension idag eller har rätt till att gå i pension idag men inte gjort 
det.)  

  

”Andra skäl” kan till exempel vara att up endast arbetar kvar för 
att det är roligt eller att up är sysselsatt med delpension och har 
inte rätt att gå i full pension.  

  

Det är det huvudsakliga skälet som up ska välja. 

  

Fråga 9 

Beror det huvudsakliga på att du vill upprätthålla en 
dräglig standard nu eller för att öka din framtida pension? 
  

  

”Upprätthålla en dräglig standard” innebär att up fortsätter 
arbeta huvudsakligen för att få in en tillräcklig inkomst till 
hushållet/för att klara sig. 

  

”Öka framtida pensionen” innebär att up huvudsakligen arbetar 
för att öka sin pensionsinkomst. 

  

Det huvudsakliga skälet ska väljas.  

  

Fråga 10 

Efter ditt senaste arbete, hur såg din situation ut då?  

  

Denna fråga ställs till personer som inte är sysselsatta men har 
arbetat efter 49 års ålder.  
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Med ”efter ditt senaste arbete” menas direkt efter 
respondentens senaste arbete. Om respondenten till exempel 
först blev sjuk för att sedan bli uppsagd efter ett års sjukdom, 
skall up svara långtidssjuk eller handikappad.  

  

En arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eller praktik av något slag 
räknas som ”arbetslös”.  

Om up väntade på att börja ett nytt jobb skall han/hon svara 
”arbetslös”.    

  

Fråga 11 

Vad var det huvudsakliga skälet till att du slutade arbeta 
och gick i pension/ förtidspension? 

  

Denna fråga ställs till personer som svarat 
pensionerad/förtidspensionerad på fråga 10. 

  

Syftet med denna fråga är att ta reda på vad som fick personen 
att sluta arbete.  

                       

I ”Förlorade jobbet” ingår inte personer som frivilligt sagt 
upp sig. 

  

Om det är svårt för up att välja huvudsaklig anledning, skall den 
första i ordningen väljas. Till exempel om up svara 3 och 4 skall 
3 väljas.  

  

Fråga 12 

Har du i dagsläget minskat din arbetstid som ett led inför 
din heltidspension? 

  

Denna fråga ställs endast till personer som är sysselsatta.  
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Målet med denna fråga är att få veta om up gradvis har minskat 
i arbetstid som en förberedelse inför pensionen.  

  

”Som ett led inför heltidspension” betyder inte att up måste 
jobba heltid utan up kan även jobba deltid.  

  

Om up arbetar deltid utan att det har att göra med en eventuell 
nedtrappning inför pensionen skall up svara nej på denna fråga.  

  

Fråga 13 

Planerar du att inom 5 år minska din arbetstid som ett led 
inför din heltidspension? 

  

Denna fråga ställs endast till up som är sysselsatta men inte har 
minskat sin arbetstid som ett led inför heltidspension.  

  

För övrigt gäller samma instruktioner som på fråga 12.  

  

Fråga 14 

Innan du slutade arbeta för gott, minskade du då din 
arbetstid? 

  

Denna fråga ställs endast till up som i AKU har klassas som ej 
sysselsatta ( det vill säga, inte sysselsatta eller arbetslösa) Up 
måste även ha sagt att han/hon har slutat arbeta för gott.  

  

För övrigt gäller samma instruktioner som på fråga 12.  

  

  

Fråga 14a 
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Var minskningen ett led inför framtida pension? 

  

Frågan ställs till up som svarat ja på fråga 14.  

  

För övrigt gäller samma instruktioner som på fråga 12.  

  

Fråga 15 

Planerar du att minska din eventuellt framtida arbetstid 
inom 5 år som led inför heltidspensionen? 

  

Denna fråga ställs till up som i AKU klassas ej sysselsatta eller 
som klassas som arbetslösa. Up ska också ha sagt att han/hon 
inte har slutat arbeta helt.  

  

För övrigt gäller samma instruktioner som på fråga 12.  

  

  

Fråga 17 

Fick du ersättning av arbetsgivaren för din minskning i 
arbetstid? 

  

Syftet med denna fråga är att veta om up har haft en så kallad 
”progressiv nedtrappning” på sitt jobb. Vilket innebär att 
arbetsgivaren ersätter hela eller delar av den nedtrappning i 
arbetstid som up gjorde.  

  

Om up gick ner i vanlig deltid, utan ersättning för mer än 
han/hon arbetade, skall up svara nej på denna fråga.  

  

Fråga 17a 
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Du har minskat din arbetstid som ett led inför 
heltidspensionen. Får du ersättning av arbetsgivaren för 
din minskning i arbetstid? 

  

Denna fråga ställs till personer som är sysselsatta och har gått 
ner i arbetstid som ett led inför heltidspension.  

  

Syftet med denna fråga är att veta om up har haft en så kallad 
”progressiv nedtrappning” på sitt jobb. Vilket innebär att 
arbetsgivaren ersätter hela eller delar av den nedtrappning i 
arbetstid som up gjorde.  

  

Up måste inte få ersättning för all minskning i arbetstid av 
arbetsgivaren. Om up till exempel jobbar 50% och får betalt för 
80% ska up svara ja på denna fråga (up får ersättning av 
arbetsgivaren). 

  

  

  

  

Frågorna 18-20a: 

Syftet med dessa frågor är att försöka ta reda på om up skulle 
ha arbetat längre eller kommer att arbeta längre om vissa 
situationer skulle se annorlunda ut.  

  

Up som är arbetslösa eller inte är sysselsatta av andra skäl skall 
utgå ifrån det arbete som han/hon hade senast.  

  

Fråga 18 

Kan du tänka dig att arbeta längre om arbetstiden var 
mer flexibel?    Längre = kan tänka sig att arbeta i högre 
ålder/ flera år 

  

Denna fråga ställs till alla sysselsatta som ingår i huvudfiltret.  
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”Om arbetstiden var mer flexibel” innefattar möjligheten för up 
att minska i arbetstid, ändra arbetstiderna och liknande.  

  

Om up uppfattar en ”flexibel arbetstid” som en av flera orsaker 
som skulle få henne/honom att stanna längre på arbetet ska up 
svara ja på denna fråga.  

  

Fråga 18a 

Hade du eventuellt arbetat längre, på din tidigare 
arbetsplats, om arbetstiden var mer flexibel? 

  

Denna fråga ställs till alla som enligt AKU klassas som inte 
sysselsatta och ingår i huvudfiltret.  

  

För övrigt gäller samma instruktioner som på fråga 18.  

  

Fråga 19 

Kan du tänka dig att arbeta längre om det fanns fler 
möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter? 

  

Denna fråga ställs till alla sysselsatta som ingår i huvudfiltret.  

  

Om up uppfattar en ”möjlighet till utvecklande arbetsuppgifter” 
som en av flera orsaker som skulle få henne/honom att stanna 
längre på arbetet ska up svara ja på denna fråga.  

  

Fråga 19a 

Hade du eventuellt arbetat längre, på din tidigare 
arbetsplats, om det fanns fler möjligheter till utvecklande 
arbetsuppgifter? 
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Denna fråga ställs till alla som enligt AKU klassas som inte 
sysselsatta och ingår i huvudfiltret.  

  

För övrigt gäller samma instruktion som på fråga 19.  

  

Fråga 20 

Kan du tänka dig att arbeta längre om arbetsmiljön var 
bättre på din arbetsplats? 

  

Denna fråga ställs till alla sysselsatta som ingår i huvudfiltret.  

  

Om up uppfattar en ”bättre arbetsmiljö” som en av flera orsaker 
som skulle få henne/honom att stanna längre på arbetet ska up 
svara ja på denna fråga.  

  

Fråga 20a 

Hade du eventuellt arbetat längre, på din tidigare 
arbetsplats, om arbetsmiljön hade varit bättre?   

  

Denna fråga ställs till alla som i AKU klassas som inte 
sysselsatta och ingår i huvudfiltret.  

  

För övrigt gäller samma instruktioner som på fråga 20.  

  

Frågorna 21 och 22: 

Har till syfte att ge en viss inblick i hur de som inte arbetar 
finansieras.   

  

Fråga 21 
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Får du idag ut sjukpension, förtidspension eller något 
bidrag som inte är allmän pension eller a-kassa? 

  

I begreppet ”bidrag” ingår de eventuella bidrag som up har som 
gör att han/hon klarar sig utan att arbeta, till exempel 
socialbidrag, barnbidrag, bostadstillägg eller andra bidrag (som 
inte up klarar sig utan).  

  

Fråga 22 

Är det sjukpension, förtidspension, bidrag av något slag 
eller kombination av flera alternativ? 
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 Annex 4 
Vikter till AdHoc-modulen 2006 

 
Adhocmodulen 2006 handlar om övergången från arbetsliv till pension. 
 

� Målet med denna modul är att kartlägga när personer övergår 
från arbete till pension och även få en överblick om personer 
planerar/planerat sin övergång från arbetsliv till pension. I andra 
hand har modulen som mål att ta reda på vilka faktorer som 
ligger/låg till grund för planeringen av att övergå från arbete till 
pension.    

 
� Målpopulationen för modulen är  

 
1) Alla i åldersgruppen 50-69år 
2) Är definierade som sysselsatta i AKU  
3) Eller inte är sysselsatta men har arbetat efter 49 års ålder. 

 

Problembeskrivning 

Vikter skall tas fram för de svarande i subsamplet. Den vikt som ska tas 
fram är en årsvikt.  
 
Regulations för AdHoc-moduler beskriver de krav som ska vara 
uppfyllda. 
”Article 4 – Consistency of Totals” säger att det ska vara konsistens 
mellan sub-sample totals och full sample annual averages för grupperna 
(sysselsatta, arbetslösa, utanför arbetskraften) * (man, kvinna) * (50-
69). Detta ger 6 stratum. 

Metoden för viktberäkning 

Poststratum skapas för referensgrupper som måste vara konsistenta 
även med nya vikter (se ovan). Vikten kalibreras mot dessa. Eftersom att 
årsvikt ska tas fram används UpprakAr. 
 

iw' = vikt för tillägget 

iw = AKU-vikt för person i = UpprakAr 

sN  = summerade AKU-vikter för alla i AKU som ingår i visst stratum 
'
sN = summerade AKU-vikter för alla i tillägget som ingår i visst stratum 

sn = responsmängden för totala AKU för stratum s 
'
sn = responsmängden för tillägget för stratum s 
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Beräkning av vikten iw'  
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SAS-programmet 

Programmet: Vikter_modulen.sas 
 

� SAS-programmet hämtar data för svarande av tillägget och data 
för totala AKU.  

 
� Poststratumen skapas. OBS att den internationella definitionen på 

arbetslöshet gäller vilket gör att AKstatus 4 kompletteras med alla 
LatSokStud=1. Liknande gäller för utanför arbetskraften, AKstatus 
1 och 5 från vilka LatSokStud=1 dras bort. 

 
� Summeringar görs på UpprakAr för svarsmängden i tillägget 

respektive hela AKU 
 
� Vikten beräknas med hänsyn av summeringarna och ursprungliga 

vikten 
 
� Kontroller görs för konsistens inom poststratum och att varje 

poststratum innehåller observationer 


