
EUADHINT 
 
Jag tänkte nu ställa några frågor om hur arbetsliv kan kombineras 
med familjeliv. (dessa frågor ställs till samtliga EU länder under detta år). 
 
Vi vill därför ställa några frågor om detta. 
 
Till IVE: OBS! inga indirekta intervjuer. 
 
 1 INTERVJU 
 
BORTFALL PÅ FRÅGORNA 
 
 9 VÄGRAR 
 8 SPRÅKSVÅRIGHETER 
 7 ÖVRIGT 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1,7,8,9); 
 
BERÄKNA ANTBARN=hANTBARN OM hANTBARN>=0; 
 
HOPPA SLUT OM SVAR=(7,8,9);****bortfall på intervjun, EU ad hoc. 
 
HOPPA EUADH2 OM ANTBARN=0 & SVAR=1;****alla som inte har egna barn och vill delta i 
intervjun 
 
HOPPA EUADH2 OM ANTBARN>0 & hBARNOANT=0 & SVAR=1;****alla som har egna barn 
men ingen under 15 år 
 
HOPPA EUADH2 OM hGRAD>12;****alla som inte är sysselsatta referensveckan 
 
 
 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH1 
 
<<TEXT 'Du har ett hemmavarande barn 14 år eller yngre. Vem tar huvudsakligen hand om 
detta barn (bortsett ifrån skoltid) under en vanlig vecka när du arbetar?' OM hBARNOANT=1 
& ANTBARN=1>> 
<<TEXT 'Du har hemmavarande barn 14 år eller yngre. Vem tar huvudsakligen hand om dessa 
barn (bortsett ifrån skoltid) under en vanlig vecka när du arbetar?' OM ANTBARN>1 & 
hBARNOANT^=0>> 
 



1  Den privata/kommunala barnomsorgen (all barnomsorg som kostar pengar ingår här). 
2  Partner är hemma. 
3  Släktingar, vänner eller grannar hjälper till obetalt. 
4  Ingen barnomsorg används (tex up jobbar hemma eller barnen tar hand om varandra). 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:4,8,9);  
 
BERÄKNA hTARHAND=1 OM SVAR=(1,2,3); 
 
*Alla går till fråga EUADH2 eller EUADH2a 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH2 
 
<<TEXT 'Nu kommer två frågor om du tar hand om andras barn eller sjuka, handikappade 
vuxna. Du ska utesluta dina egna barn och du ska inte räkna med hjälp du får betalt för.' OM 
ANTBARN>0>> 
<<TEXT 'Nu kommer två frågor om du tar hand om andras barn eller sjuka, handikappade 
vuxna. Du ska inte räkna med hjälp du får betalt för.' OM ANTBARN=0>> 
 
<<TEXT 'Tar du regelbundet hand om andras barn som är 14 år eller yngre utan att få betalt?' 
OM ANTBARN>0>> 
<<TEXT 'Tar du regelbundet hand om barn som är 14 år eller yngre utan att få betalt?' OM 
ANTBARN=0>> 
 
1  Ja 
2  Nej 
 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
 
BERÄKNA hTARHAND=1 OM SVAR=1; 
 
*Alla går vidare till EUADH2a 
 
Instruktion:  
 
 



_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH2A 
 
Tar du regelbundet hand om någon som är 15 år eller äldre? 
(T.ex. sjuk, handikappad, nära anhöriga eller vän) som är i behov av hjälp 
 
1  Ja 
2  Nej 
            
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
 
BERÄKNA hTARHAND=1 OM SVAR=1; 
 
*Ja i denna fråga eller hTARHAND=1 
 
HOPPA EUADH4 OM hTARHAND=1 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & OKA=1; 
HOPPA EUADH5 OM hTARHAND=1 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & MINSKA=1; 
HOPPA EUADH18 OM hTARHAND=1 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & OMB1=(2,8,9) & 
ANTBARN=0;***Ja i denna fr, syssels, 0 egna barn, ej ökaminsk arbtid 
HOPPA EUADH15 OM hTARHAND=1 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & OMB1=(2,8,9); 
HOPPA EUADH18 OM EUADH1=4 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & OMB1=(2,8,9); 
 
 
HOPPA EUADH6 OM hTARHAND=1 & ARBL4=1; 
 
HOPPA EUADH23 OM hTARHAND=1 & ARBL4=2 & hBARN10ANT>0; 
 
HOPPA SLUT OM hTARHAND=1 & ARBL4=2 & hBARN10ANT=0; 
 
*Nej eller bortfall i denna fråga och inga egna barn och tar inte hand om andra barn eller vuxna 
 
*HOPPA EUADH18 OM SVAR=(2,8,9) & ANTBARN=0 & EUADH2=(2,8,9) & 
hGRAD=(1,2,3,11,12); 
HOPPA EUADH18 OM hTARHAND^=1 & ANTBARN=0 & hGRAD=(1,2,3,11,12); 
HOPPA SLUT OM hTARHAND^=1 & ANTBARN=0 & hGRAD>12; 
 
*Nej eller bortfall i denna fråga och egna barn och/eller tar hand om andra barn och sysselsatta 
 
HOPPA EUADH4 OM SVAR=(2,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & (ANTBARN>0 | EUADH2=1) & 
OKA=1; 
HOPPA EUADH5 OM SVAR=(2,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & (ANTBARN>0 | EUADH2=1) & 
MINSKA=1; 
HOPPA EUADH18 OM hTARHAND^=1 & hGRAD=(1,2,311,12) & (ANTBARN-
hBARN12ANT=0); 
HOPPA EUADH15 OM SVAR=(2,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & (ANTBARN>0 | EUADH2=1) & 
OMB1=(2,8,9) & EUADH1^=4; 



HOPPA EUADH18 OM SVAR=(2,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & (ANTBARN>0 | EUADH2=1) & 
OMB1=(2,8,9) & EUADH1=4; 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(2,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & OMB1=(2,8,9) & 
ANTBARN=0;*****Nej el pb i denna fråga och inga egna barn 
 
*Nej eller bortfall i denna fråga och egna barn och/eller tar hand om andra barn och ej sysselsatta 
 
HOPPA EUADH6 OM SVAR=(2,8,9) & (hBARNOANT>0 | EUADH2=1) & ARBL4=1; 
 
HOPPA EUADH23 OM SVAR=(2,8,9) & EUADH2=1 & ARBL4=2 & hBARN10ANT>0; 
 
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH4 
 
Du sa tidigare att du skulle vilja öka din arbetstid. 
 
Om du ökade din arbetstid, skulle då den tid du tar  
hand om barn/andra personer minska? 
 
1  Ja      
2  Nej 
 
 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
 
 
*OM ja Gå till Fråga 7a om personen tar hand om både barn och vuxna 
HOPPA EUADH7 OM SVAR=1 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & (hBARNOANT>0 | EUADH2=1) & 
EUADH2A=1; 
 
*OM ja Gå till Fråga 8 om personen bara tar hand om barn   
HOPPA EUADH8 OM SVAR=1 & hGRAD=(1,2,3,11,12) & (hBARNOANT>0 | EUADH2=1); 
 
*Om ja Gå till Fråga 11 om personen endast ger omsorg till vuxna 
HOPPA EUADH11 OM SVAR=1 & EUADH2A=1; 
 
*OM nej eller pb Gå till Fråga 15 
HOPPA EUADH18 OM ANTBARN=0; 
HOPPA EUADH15 OM EUADH1^=4; 
HOPPA EUADH18 OM EUADH1=4; 
 



Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH5 
 
Du sa tidigare att du skulle vilja minska din arbetstid. 
 
Om du minskade din arbetstid, skulle då den tid du tar  
hand om barn/andra personer öka? 
 
1  Ja 
2  Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);  
 
HOPPA EUADH18 OM ANTBARN=0; 
HOPPA EUADH15 OM EUADH1^=4; 
HOPPA EUADH18 OM EUADH1=4; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH6 
 
Du sa tidigare att du skulle vilja ha arbete.  
 
Om du fick ett arbete skulle då den tid du tar  
hand om barn/andra personer minska?  
 
1  Ja  
2  Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);  
 
 
*OM ja Gå till fråga 7a om tar hand om både barn och vuxna. 
HOPPA EUADH7 OM SVAR=1 & hGRAD>12 & (hBARNOANT>0 | EUADH2=1) & 
EUADH2A=1; 



 
*Om ja Gå till fråga 8a om bara tar hand om barn. 
HOPPA EUADH8 OM SVAR=1 & hGRAD>12 & (hBARNOANT>0 | EUADH2=1); 
 
*Om ja Gå till fråga 12 om bara tar hand om vuxna  
HOPPA EUADH11 OM SVAR=1 & hGRAD>12 & EUADH2A=1; 
 
*OM nej Gå till fråga 23 om de har hemmavarande barn under 11 
*Om pb Gå till fråga 23 om de har hemmavarande barn under 11 
HOPPA EUADH23 OM SVAR=(2,8,9) & hBARN10ANT>0; 
 
*OM nej Gå till slut om inte har hemmavarande barn under 11 
*Om pb Gå till slut om inte har hemmavarande barn under 11           
HOPPA SLUT OM SVAR=(2,8,9) & hBARN10ANT=0; 
 
 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH7 
 
<<TEXT 'Att du inte arbetar så mycket som du vill, hänger det huvudsakligen ihop med att du 
tar hand om barn eller personer som är 15 år eller äldre eller beror det på någonting annat?' 
OM hGRAD=(1,2,3,11,12)>> 
<<TEXT 'Att du inte arbetar hänger det huvudsakligen ihop med att du tar hand om barn, 
personer 15 eller äldre eller beror det på någonting annat? ' OM hGRAD^=(1,2,3,11,12)>> 
 
1 Tar hand om barn 
2 Tar hand om personer som är 15 år eller äldre 
3 Annat 
 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);              
 
HOPPA EUADH9 OM SVAR=1; 
HOPPA EUADH13 OM SVAR=2; 
 
* Fråga 18 om sysselsatt med eller utan barn 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD=(12,3,11,12) & ANTBARN=0 | hANTBARN=0; 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD=(12,3,11,12) & ANTBARN>0 | hANTBARN>0; 
 
* Fråga 23 om ej sysselsatt och barn 
HOPPA EUADH23 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD^=(12,3,11,12) & ANTBARN>0 | hANTBARN>0; 
 
* Slut om ej sysselsatt och inga barn 



HOPPA SLUT OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD^=(12,3,11,12) & ANTBARN=0 | hANTBARN=0; 
 
 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH8 
 
<<TEXT 'Att du arbetar mindre än du vill hänger det  huvudsakligen ihop med barnomsorgen (i 
någon form)?' OM hGRAD=(1,2,3,11,12)>> 
<<TEXT 'Att du inte arbetar hänger det huvudsakligen ihop med barnomsorgen (i någon 
form)?' OM hGRAD^=(1,2,3,11,12)>> 
 
1 Ja 
2 Till viss del 
3 Nej 
              
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);       
 
 
HOPPA EUADH9 OM SVAR=(1,2); 
 
* Fråga 18 om sysselsatt med hemmavarande barn under 15 år 
HOPPA EUADH15 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT>=1 & 
EUADH1^=4; 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT>=1 & 
EUADH1=4; 
 
* Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn under 15 år 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT=0; 
 
* Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA EUADH23 OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD^=(1,2,3,11,12) & hBARN10ANT>0; 
 
* Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA SLUT OM SVAR=(3,8,9) & hGRAD^=(1,2,3,11,12) & hBARN10ANT=0; 
 
* De som har barn mellan 11-14 och inte är sysselsatta får inga fler frågor.  
HOPPA SLUT; 
 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 



 
EUADH9 
 
Är problemet brist på barnomsorg att den är för dyr eller 
att den inte håller tillräckligt god kvalitet?  
 
1 Brist på barnomsorg 
2 Barnomsorgen är för dyr 
3 Barnomsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);      
 
*Om svar 1= Gå till fråga 10 
HOPPA EUADH10 OM SVAR=1; 
 
* Om svar 2 el 3 eller pb 
* Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 
HOPPA EUADH15 OM hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT>=1 & EUADH1^=4; 
HOPPA EUADH18 OM hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT>=1 & EUADH1=4; 
 
* Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn under 15 år 
HOPPA EUADH18 OM hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT=0; 
 
* Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11år 
HOPPA EUADH23 OM hGRAD^=(1,2,3,11,12) & hBARN10ANT>0; 
 
* Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA SLUT OM hGRAD^=(1,2,3,11,12) & hBARN10ANT=0;  
 
* De som har barn mellan 11-14 och inte är sysselsatta får inga fler frågor.  
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH10 
 
När är det huvudsakligen brist på barnomsorg, 
vardagar på dagtid eller övrig tid? 
  
1 Vardagar på dagtid (under veckorna mellan 07.00 och 19.00) 
2 Under övrig tid (helger, röda dagar och innan 07.00 och efter 19.00 på vardagar) 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 



 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);       
 
*Om svar 1 el. 2 el. 8 el. 9 
 
* Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 
HOPPA EUADH15 OM hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT>=1 & EUADH1^=4; 
HOPPA EUADH18 OM hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT>=1 & EUADH1=4; 
 
* Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn 
HOPPA EUADH18 OM hGRAD=(1,2,3,11,12) & hBARNOANT=0; 
 
* Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA EUADH23 OM hGRAD^=(1,2,3,11,12) & hBARN10ANT>0; 
 
* Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA SLUT OM hGRAD^=(1,2,3,11,12) & hBARN10ANT=0; 
 
* De som har barn mellan 11-14 och inte är sysselsatta får inga fler frågor.  
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH11 
 
<<TEXT 'Att du arbetar mindre än du vill beror det huvudsakligen på problem med omsorgen 
av personer du tar hand om ' OM hGRAD<13>> 
<<TEXT 'som är 15 år eller äldre?' OM hGRAD=(1,2,3,11,12)>> 
 
<<TEXT 'Att du inte arbetar beror det huvudsakligen på problem med omsorgen av personer du 
tar hand om som är 15 år eller äldre?' OM hGRAD^=(1,2,3,11,12)>> 
 
1 Ja  
2 Nej  
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);         
 
*Om svar 1 
HOPPA EUADH13 OM SVAR=1; 
 
*Om svar 2 
*Fråga 18 om sysselsatt 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=2 & hGRAD=(1,2,3,11,12); 
*Slut om ej sysselsatt 



HOPPA SLUT OM SVAR=2 & hGRAD^=(1,2,3,11,12); 
 
*Om svar 8 el. 9 
*Vet inte Fråga 18 om sysselsatt 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12); 
*Slut om ej sysselsatt        
HOPPA SLUT OM SVAR=(8,9) & hGRAD^=(1,2,3,11,12); 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH13 
 
Är problemet att det är brist i omsorgen, att den är för dyr eller  
att den inte håller tillräckligt god kvalitet?  
 
1 Brist i omsorgen  
2 Omsorgen är för dyr  
3 Omsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet  
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);      
 
*Om svar=1 Gå till fråga 14 
HOPPA EUADH14 OM SVAR=1; 
 
*Om svar=2 el 3 el 8 el 9 
*Fråga 23 om ej sysselsatt och har barn under 11 år  
HOPPA EUADH23 OM SVAR=(2,3,8,9) & hGRAD^=(1,2,3,11,12)  & hBARN10ANT>0; 
*Fråga 18 om sysselsatt 
HOPPA EUADH18 OM SVAR=(2,3,8,9) & hGRAD=(1,2,3,11,12); 
*Slut om ej sysselsatt utan barn 
HOPPA SLUT OM hGRAD^=(1,2,3,11,12) & ANTBARN=0; 
 
 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH14 
 
När är det huvudsakligen brist på omsorg, är det på vardagar på dagtid eller övrig tid? 
 
1 Vardagar på dagtid (07.00-19.00) 
2 Övrig tid (Helger, helgdagar innan 07.00 och efter 19.00 på vardagar) 



 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);    
 
*Om svar=1, 2 och pb fråga 18 om sysselsatt fråga 23 om ej sysselsatt 
 
HOPPA EUADH18 OM hGRAD=(1,2,3,11,12); 
HOPPA EUADH23; 
 
 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH15 
 
Följande frågor handlar om hur du löser din arbetssituation under  
tider när det inte finns någon barnomsorg, till exempel på helger,  
kvällar eller semestertider.  
 
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna tagit någon 
ledighet för att ta hand om ditt/dina barn för att den aktuella  
barnomsorgen inte var öppen eller tillgänglig? 
 
1 Ja 
2 Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);     
 
*Om svar=1 gå till fråga 16 
HOPPA EUADH16 OM SVAR=1; 
 
*Om svar=2 el pb gå till fråga 18 
HOPPA EUADH18; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH16 



 
Var det vid minst ett tillfälle på grund av att du inte  
kunde hitta någon lämplig alternativ barnomsorg? 
 
1 Ja 
2 Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);    
 
*Om svar=1 gå till fråga 17 
HOPPA EUADH17 OM SVAR=1; 
 
*OM svar=2 el pb gå till fråga 18   
HOPPA EUADH18; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH17 
 
Vilken var den huvudsakliga anledningen till att du  
inte hittade någon lämplig barnomsorg? 
 
1 Brist på barnomsorg under dagtid 
2 Brist på barnomsorg under speciella tider 
3 Barnomsorg var för dyr 
4 Barnomsorg hade för dålig kvalitet 
5 Annat 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:5,8,9);     
 
*OM svar=1-5,8,9 Hoppa till fråga 18 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH18 
 



Har du möjlighet att variera början och slutet  
på din arbetsdag på grund av familjeskäl? 
 
1 Ja 
2 Begränsad möjlighet finns 
3 Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);      
 
*Om svar = 1-3,8,9 Hoppa fråga 19 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH19 
 
Har du möjlighet att organisera din arbetstid så att  
du kan ta ledigt hela dagar på grund av familjeskäl? 
 
 
1 Ja 
2 Begränsad möjlighet finns 
3 Nej 
 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);   
 
*Om svar=1-3,8,9 Hoppa fråga 20 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH20 
 
Bortsett ifrån semesterledigheter. Har du någon gång  
under de 12 senaste månaderna tagit ledigt från jobbet  
på grund av sjukdom i familjen eller akuta situationer i familjen  
(till exempel hjälpt en anhörig eller ett barn som blivit förkyld)? 



 
1 Ja 
2 Nej  
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);  
 
*Om svar=1 hoppa till fråga 21 
HOPPA EUADH21 OM SVAR=1; 
 
*Om svar 2,8,9 
*Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA EUADH23 OM hBARN10ANT>0; 
*Slut om personen ej har hemmavarande barn under 11 år    
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH21 
 
Tog du vid minst ett tillfälle ut speciell familjeledighet  
vid sjukdom eller akuta situationer (till exempel vård av barn,  
dödsfall eller annan speciell ledighet)? 
 
1 Ja 
2 Nej  
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);   
 
*Om svar=1 hoppa till fråga 22 
HOPPA EUADH22 OM SVAR=1; 
 
*Om svar=2,8,9  
*Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA EUADH23 OM hBARN10ANT>0; 
*Slut om ej hemmavarande barn under 11 år finns     
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 



 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH22 
 
Fick du ersättning för den ledigheten? 
 
1 Ja 
2 Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);         
 
*Om svar=1,2,8,9  
*Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
HOPPA EUADH23 OM hBARN10ANT>0; 
*Slut om ej hemmavarande barn under 11 år finns 
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH23 
 
Har du någon gång under de 12 senaste månaderna varit föräldraledig? 
 
Till IVE: Både betald och obetald föräldraledighet räknas. 
 
1 Ja 
2 Nej 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9);       
 
*Om svar=1 hoppa till fråga 24 
HOPPA EUADH24 OM SVAR=1; 
 
*Om svar =2,8,9 hoppa till fråga 26  
HOPPA EUADH26; 
 
Instruktion:  
 



 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH24 
 
Fick du ersättning för den föräldraledigheten? 
 
1 Ja 
2 Nej 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:2,8,9); 
 
*Om svar = 1,2,8,9 Gå till fråga 25 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH25 
 
Hur tog du ut ledigheten?  
 
Tog du ut den i en sammanhängande period på heltid,  
på deltid eller på annat sätt? 
 
1 En sammanhängande period på heltid 
2 På deltid 
3 Annat sätt (Organiserade eller kombinerade på annat sätt) 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:3,8,9);     
 
*Alla hoppar till slut  
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
EUADH26 
 
Vad var den huvudsakliga anledningen till att du inte  



tog föräldraledigt under de 12 senaste månaderna  
för dina egna barn som bor i hushållet? 
 
1 Hade ingen (laglig) rättighet att ta föräldraledigt 
2 Ersättningen är för låg 
3 Val av tid/period för föräldraledighet är för ofl exibelt 
4 Negativ effekt på den sociala säkerheten 
5 Negativ effekt på karriären (och/eller negativ uppfattning från arbetsgivaren) 
6 Föredrar att arbeta 
7 Annan anledning 
 
 
 
Styrdel: 
SVAR FÄLTTYP 'N'; 
 LÄNGD 1; 
 
GRANSKA ATT SVAR=(1:7,8,9);      
 
*Alla hoppar till slut  
HOPPA SLUT; 
 
Instruktion:  
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Jag tänkte nu ställa några frågor om hur arbetsliv kan kombineras med familjeliv (dessa frågor 
ställs till samtliga EU länder under detta år).  
 (Behövs mer information se inledning i instruktion – under syfte).   
 
C237  
Huvudfilter: Fam4a≤14 år. Och sysselsatta 
 
Om personen har ETT hemmavarande barn 
1a) Du har ett hemmavarande barn 14 år eller yngre. Vem tar huvudsakligen hand om detta 
barn (bortsett ifrån skoltid) under en vanlig vecka när du arbetar? 
 
Om personen har MER än ett hemmavarande barn 
1aa) Du har hemmavarande barn 14 år eller yngre. Vem tar huvudsakligen hand om dessa barn 
(bortsett ifrån skoltid) under en vanlig vecka när du arbetar? 
 
1) Den privata/kommunala barnomsorgen (all barnomsorg som kostar pengar ingår här). � Fråga 2 
2) Partner är hemma � Fråga 2 
3) Släktingar, vänner eller grannar hjälper till obetalt. � Fråga 2  
4)  Ingen barnomsorg används (tex up jobbar hemma eller barnen tar hand om varandra) � Fråga 2 
9) Inget svar � Fråga 2 
 
C238 
Huvudfilter: alla 15-64 år  
 
Fam2aa=1 



Introduktion 
Nu kommer två frågor om du tar hand om andras barn eller sjuka, handikappade vuxna. Du ska utesluta 
dina egna barn och du ska inte räkna med hjälp du får betalt för. 
 
Fam2aa=2 

Introduktion  
Nu kommer två frågor om du tar hand om andras barn eller sjuka, handikappade vuxna. Du ska inte 
räkna med hjälp du får betalt för.  
 
Fam2aa=1 

2) Tar du regelbundet hand om andras barn som är 14 år eller yngre utan att få betalt? 
 
Fam2aa=2 

2a) Tar du regelbundet hand om barn som är 14 år eller yngre utan att få betalt? 
 
1) Ja � Fråga 2aa 
2) Nej � Fråga 2aa 
9) Inget svar � Fråga 2aa 
 
Alla 15-64 år 
2aa) Tar du regelbundet hand om någon som är 15 år eller äldre (T.ex. sjuk, handikappad, 
nära anhöriga eller vän) som är i behov av hjälp? 
 
1) Ja � Om sysselsatt fråga 3  

Om fråga arbl 4a eller arbl4aa= 1 fråga 6. Om arbl 4a eller 4aa= 2 och Fam2aa≤10 fråga 23.  
Om arbl 4a eller 4aa= 2 och Fam2aa=2 eller Fam2aa≥12� slut 

2) Nej � Fråga 20 om inga egna barn och tar inte hand om andra barn  
        och sysselsatta  

      � Slut om inga egna barn och tar inte hand om andra barn och 
           inte sysselsatta 
      � Fråga 3 om annat gäller och sysselsatta  
      � Fråga 6 om arbl 4a eller arbl4aa= 1 och Fam2aa≤14 och/eller 2a eller 2=1 
� Om arbl 4a eller 4aa= 2 och Fam2aa≤10 fråga 23 
Om arbl 4a eller 4aa= 2 och Fam2aa=2  eller Fam2aa≥10� slut 

Om arbl4a eller 4aa=1 och Fam2aa≠≤14 och/eller 2 eller 2a≠1 slut 
 

9) Inget svar � Fråga 20 om inga egna barn och tar inte hand om andra 
                          barn och sysselsatta  

              � Slut om inga egna barn och tar inte hand om andra barn  
                   och inte sysselsatta 
             � Fråga 3 om annat gäller och sysselsatta  
        � Fråga 6 om arbl 4a eller arbl4aa= 1  och Fam2aa≤14 och/eller 2a eller 2=1 
� Om arbl 4a eller 4aa= 2 och Fam2aa≤10 fråga 23 

Om arbl 4a eller 4aa= 2 och Fam2aa=2  eller Fam2aa≥14� slut 
 Om arbl4a eller 4aa=1 och Fam2aa≠≤14 och/eller 2 eller 2a≠ 1 slut 
C239 
Huvudfilter: Alla i åldern 15-64 år.  Och Fam4a≤14 år och/eller ja på minst en av frågorna till C238 
(2, 2a, 2aa=1). 
 

Sysselsatta 

Fråga 3 är borttagen! 
 



Omb 2aa= Ö 
4) Du sa tidigare att du skulle vilja öka din arbetstid. Om du ökade din arbetstid, skulle då 
den tid du tar hand om barn/andra personer minska? 
 
1) Ja � Gå till 7a om personen tar hand om både barn och vuxna   
          � Fråga 8 om personen bara tar hand om barn   

                � Fråga 11 om personen endast ger omsorg till vuxna 
2) Nej � Gå till fråga 15  
9) Inget svar � Gå till fråga 15 
 
Omb 2aa= M 

5) Du sa tidigare att du skulle vilja minska din arbetstid. Om du minskade din arbetstid, skulle 
då den tid du tar hand om barn/andra personer öka? 
 
 
3) Ja � Gå till fråga 15  
4) Nej � Gå till fråga 15  
9) Inget svar � Gå till fråga 15 

 
Arbl4a=1 eller Arbl4aa=1 
6) Du sa tidigare att du skulle vilja ha arbete. Om du fick ett arbete skulle då den tid du tar 

hand om barn/andra personer minska?  
 
1) Ja � Fråga 7a om tar hand om både barn och vuxna.  

    �Fråga 8a om bara tar hand om barn.  
    �Fråga 12 om bara tar hand om vuxna.  

2) Nej � Fråga 23 om de har hemmavarande barn under 11 
     � Slut om inte har hemmavarande barn under 11  

9) Inget svar� Fråga 23 om de har hemmavarande barn under 11 
      � Slut om inte har hemmavarande barn under 11 
 

C240 (+lite C242) 
Huvudfilter: Fråga 4 eller 6 = 1 och Fam4a≤14 och/eller fråga 2a eller 
 2= 1 
 
Fråga till sysselsatta och 4=1 och 2aa=1 och Fam4a≤14 och/eller 2 eller 2a=1 
7) Att du inte arbetar så mycket som du vill, hänger det huvudsakligen ihop med att du tar 

hand om barn eller personer som är 15 år eller äldre eller beror det på någonting annat?  
 

Fråga till ej sysselsatta och 6=1 och 2aa=1, Fam4a≤14 och/eller 2 eller 2a=1 
7a) Att du inte arbetar hänger det huvudsakligen ihop med att du tar hand om barn, personer 
över 14 år eller annat?  
 

1) Tar hand om Barn   � 9 
2) Tar hand om personer över 14 år �13 
3) Annat �Fråga 18 om sysselsatt med barn.  
  � Fråga 18 om sysselsatt utan barn 

� Fråga 23 om ej sysselsatt och barn 
� Slut om ej sysselsatt och inga barn 

 
 



 

Om sysselsatt och 4=1och 2aa≠2 och Fam4a≤14 år och/eller2, 2a =1  
8) Att du arbetar mindre än du vill hänger det huvudsakligen ihop med barnomsorgen (i någon 
form)? 
 
Om ej sysselsatt och 6=1 och 2aa≠2 och Fam4a≤14 år och/eller2, 2a =1  
8a) Att du inte arbetar hänger det huvudsakligen ihop med barnomsorgen (i någon form)? 
 

1) Ja  � Fråga 9 
2) Till viss del � Fråga 9 
3) Nej  � Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 

� Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn under 15 år 
� Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 

 
Om fråga 8, 8a=1, 2 eller 7 eller 7a=1 

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

1) Brist på barnomsorg � Gå till fråga 10 
 
2) Barnomsorgen är för dyr 

� Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 
� Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn 
� Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 
 

3) Barnomsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet 
� Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn som är 14 år eller yngre 
� Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn som är 14 år eller yngre 
� Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn som är under 11 år 
� Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn som är under 11 år 

 
Om fråga 9=1 
10) När är det huvudsakligen brist på barnomsorg, vardagar på dagtid eller övrig tid?  

1) Vardagar på dagtid (under veckorna mellan 0700 och 1900) 
� Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 
� Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn 
� Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 

 
2) Under övrig tid (helger, röda dagar och innan 0700 och efter 1900 på vardagar) 
� Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 
� Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn 
� Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 

 
3) Vet inte 
� Fråga 15 om sysselsatt och hemmavarande barn under 15 år 
� Fråga 18 om sysselsatt utan hemmavarande barn 
� Fråga 23 om ej sysselsatt med hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om ej sysselsatt utan hemmavarande barn under 11 år 

 
C242 



Huvudfilter: Fam4a≠1 och 4=1 eller 6=1 och 2aa=1 och  2, 2a≠1 
 
Filter: Sysselsatta 

11) Att du arbetar mindre än du vill beror det huvudsakligen på problem med omsorgen av 
personer du tar hand om som är 15 år eller äldre? 
 
Filter: ej sysselsatta 
12) Att du inte arbetar beror det huvudsakligen på problem med omsorgen av personer du tar 

hand om som är 15 år eller äldre? 
1) Ja  

� Fråga 13 
2) Nej  

� Fråga 18 om sysselsatt  
              � Slut om ej sysselsatt 
3) Vet inte  

� Fråga 18 om sysselsatt 
� Slut om ej sysselsatt 

 
Filter: Om fråga 11 eller 12= 1. Eller 7a eller 7 = 2 
13) Är problemet att det är brist i omsorgen, att den är för dyr eller att den inte håller 

tillräckligt god kvalitet?  
1) Brist i omsorgen  

� Gå till fråga 14 
2) Omsorgen är för dyr  

� Fråga 18 om sysselsatt 
 � Slut om ej sysselsatt utan barn 
 � Fråga 23 om ej sysselsatt och har barn under 11 år  
3) Omsorgen håller inte tillräckligt god kvalitet  

� Fråga 18 om sysselsatt 
   � Slut om ej sysselsatt utan barn 
   � Fråga 23 om ej sysselsatt och har barn  
 
Filter: Om fråga 13=1 
14) När är det huvudsakligen brist på omsorg, är det på vardagar på dagtid eller övrig tid? 
1) Vardagar på dagtid (0700-1900) � Fråga 18 om sysselsatt fråga 23 om ej sysselsatt 
2) Övrig tid (Helger, helgdagar innan 0700 och efter 1900 på vardagar) � Fråga 18 om 

sysselsatt fråga 23 om ej sysselsatt 
3) Vet ej � Fråga 18 om sysselsatt fråga 23 om ej sysselsatt 
 

 
C241 

Huvudfilter: Alla 15-64 åringar där Fam4≤14 år och C24= 1, 2  och 1a eller 1aa ≠ 4  
 
Följande frågor handlar om hur du löser din arbetssituation under tider när det inte finns någon 
barnomsorg, till exempel på helger, kvällar eller semestertider.  
 
15) Har du någon gång under de senaste 12 månaderna tagit någon ledighet för att ta hand om 

ditt/dina barn för att den aktuella barnomsorgen inte var öppen eller tillgänglig? 
 
1) Ja � Gå till fråga 16 
2) Nej  � Gå till fråga 18 
 



Om 15=1 

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

1) Ja � Gå till fråga 17 
2) Nej � Gå till fråga 18 
 
Filter: Om 16=1 
17) Vilken var den huvudsakliga anledningen till att du inte hittade någon lämplig barnomsorg? 
1) Brist på barnomsorg under dagtid --> Fråga 18 
2) Brist på barnomsorg under speciella tider --> Fråga 18 
3) Barnomsorg var för dyr --> Fråga 18 
4) Barnomsorg hade för dålig kvalitet --> Fråga 18 
5) Annat --> Fråga 18 
 
C243-C245 
Huvudfilter: sysselsatta mellan 15-64 år 
18) Har du möjlighet att variera början och slutet på din arbetsdag på grund av familjeskäl? 
1) Ja –> Fråga 19 
2) Begränsad möjlighet finns --> Fråga 19 
3) Nej –> Fråga 19 
 
19) Har du möjlighet att organisera din arbetstid så att du kan ta ledigt hela dagar på grund av 

familje  skäl? 
1) Ja –> Fråga 20 
2) Begränsad möjlighet finns --> Fråga 20 
3) Nej–> Fråga 20 
 
20) Bortsett ifrån semesterledigheter. Har du någon gång under de 12 senaste månaderna tagit 

ledigt från jobbet på grund av sjukdom i familjen eller akuta situationer i familjen (till 
exempel hjälpt en anhörig eller ett barn som blivit förkyld)? 

1) Ja � Till fråga 21 
2) Nej  

� Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om personen ej har hemmavarande barn under 11 år 

 
21) Tog du vid minst ett tillfälle ut speciell familjeledighet vid sjukdom eller akuta situationer 

(till exempel vård av barn, dödsfall eller annan speciell ledighet)? 
1) Ja � Till fråga 22 
2) Nej  

� Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
� Slut om ej hemmavarande barn under 11 år finns 

 
22) Fick du ersättning för den ledigheten? 
1) Ja --> Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
          -->  Slut om ej hemmavarande barn under 11 år finns 
2) Nej 

    --> Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
          -->  Slut om ej hemmavarande barn under 11 år finns 

 
C247 

Huvudfilter: alla 15-64 år och har hemmavarande barn under 11år 

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



1) Ja � gå till fråga 24 
2) Nej --> Fråga 26 

 
24) Fick du ersättning för den föräldraledigheten? 
1) Ja � Gå till fråga 25 
2) Nej � Gå till fråga 25 
 
25) Hur tog du ut ledigheten? Tog du ut den i en sammanhängande period på heltid, på deltid 

eller på annat sätt? 
1) En sammanhängande period på heltid --> Slut 
2) På deltid --> Slut 
3) Annat sätt (Organiserade eller kombinerade på annat sätt) --> Slut 
 
Variabel 11 
Filter: fråga 23=2 
26) Vad var den huvudsakliga anledningen till att du inte tog föräldraledigt under de 12 senaste 
månaderna för dina egna barn som bor i hushållet? 
1) Hade ingen (laglig) rättighet att ta föräldraledigt 
2) Ersättningen är för låg 
3) Val av tid/period för föräldraledighet är för oflexibelt 
4) Negativ effekt på den sociala säkerheten 
5) Negativ effekt på karriären (och/eller negativ uppfattning från arbetsgivaren) 
6) Föredrar att arbeta 
7) Annan anledning 
 9)  Inget svar 
 
 

 
 
 
 


