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Intervjuarinstruktion för ad hoc modul 2010 
Möjligheten att förena arbete och familjeliv 

 
INLEDNING 

 
I enlighet med EU-kommissionens förordning 577/98 ska medlemsländerna 
varje år genomföra en tilläggsundersökning till AKU, en så kallad ad hoc 
modul, på en del av urvalet. År 2010 handlar denna om möjligheten att 
förena arbete och familjeliv 
 
2010 års modul har till huvudsakliga uppgifter att: 

1) Belysa huruvida personerna deltar i yrkeslivet i den utsträckning de 
önskar och om skälet till de inte gör detta är brister i omsorg för barn 
och/eller annan beroende person (vuxen 15 år eller äldre) 

2) Mäta graden av flexibilitet som erbjuds i arbetet för att kunna förena 
arbete och familjeliv. 

3) Mäta hur mycket föräldraledighet som utnyttjas 
 
Huvuddelen av frågorna ställs till personer med egna barn 14 år eller yngre 
samt personer som tar hand om vuxna eller andras barn på sin fritid. 
 

OMSORGSANSVAR OCH ANVÄNDING AV OMSORGSTJÄNSTER 
 

Fråga EU1a  OM FLER ÄN ETT BARN 
Går det yngsta barnet (som bor i hushållet) i någon typ av barnomsorg? 
 
Fråga EU1b OM ETT BARN 
Går barnet (som bor i hushållet) i någon typ av barnomsorg? 
 
1 JA 
2 NEJ Hoppa EU3 
8 VET EJ Hoppa EU3 
9 PARTIELLT BORTFALL Hoppa EU3 
 
Fråga EU2 
Hur många timmar per vecka har du/ni barnomsorg för det yngsta barnet? 
Tid i obligatorisk skolgång ska inte inräknas.  
 
1 upp till 10 timmar 
2 mer än 10 timmar men högst 20 timmar 
3 mer än 20 timmar men högst 30 timmar 
4 mer än 30 timmar men högst 40 timmar 
5 mer än 40 timmar 
8 VET EJ  
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Syftet med EU1 och EU2 är att ta reda på hur mycket barnomsorg som 
används för det yngsta barnet i hushållet. Anledningen till att man frågar om 
det yngsta barnet är för att det sannolikt är det barn som har störst behov 
av omsorg. Om det varierar mellan olika veckor, ta det genomsnittliga 
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antalet timmar per vecka. Bortse från lov eller andra speciella situationer, 
exempelvis vid akut sjukdom. 
 
Barnomsorg omfattar alla former av förskola/dagis, förskoleklass, fritids, 
familjedaghem eller liknande. Barnomsorg omfattar inte obligatorisk 
skolgång (grundskolan) eller exempelvis idrottsaktiviteter och språkkurser. 
 
EU1=nej omfattar till exempel situationer där 
partner/släktingar/grannar/vänner tar hand om barnen (obetalt), om barnet 
tar hand om sig själv, om up jobbar hemifrån och samtidigt tar hand om 
barnet, om barnet följer med till jobbet eller om ingen barnomsorg används. 
 
 

Fråga EU3 
Tar du regelbundet hand om andras barn som är 14 år eller yngre utan att 
få betalt? 
 
1 JA 
2 NEJ  
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Fråga EU4 
Tar du regelbundet utan att få betalt hand om någon som är 15 år eller 
äldre som är i behov av hjälp? 
 
1 JA 
2 NEJ  
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Syftet med frågorna är att identifiera allt regelbundet omsorgsansvar som up 
har eftersom det kan tänkas utgöra ett hinder för deltagande på 
arbetsmarknaden. Det antas att föräldrar med barn upp till 14 år som bor i 
hushållet har omsorgsansvar för dessa. Därför syftar frågorna bara på det 
vårdansvar man har för andra barn upp till 14 års ålder och anhöriga eller 
vänner 15 år eller äldre. Rent ekonomiskt stöd inkluderas inte. Om up har 
det som yrke och får betalt för att utföra vården eller om det är ideellt arbete 
(i exempelvis en förening eller organisation) inkluderas det inte heller. 
 
Med regelbundet menas att omsorgen sker på en daglig eller veckovis basis. 
 
Fokus för frågorna är situationen för up och inte för personen som man tar 
hand om (möjligheten att förena arbetsliv med omsorgsansvar).  
 
Några exempel (andras barn upp till 14 år): vårda, läxhjälp, spela spel och 
leka, läsa och övervaka. 
 
Några exempel (vårdbehövande sjuka, funktionshindrade, äldre, anhöriga 
eller andra personer som är 15 år eller äldre): vårda (hjälpa till med 
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påklädning, tvättning mm), gå på promenader, hjälpa till med räkningar och 
pappersarbete, städa, tvätta, diska och hålla sällskap. 
 
Med ”andra barn” menas: 

- Eget/partners barn som inte bor i hushållet 
- Andras barn (inte eget/partners barn) oavsett om de bor i hushållet 

eller inte 
 
Adopterade barn räknas som egna barn. Fosterbarn räknas som ”andra 
barn”. 
 
Äldre som man tar hand om kan bo i eller utanför hushållet.  
 
 
Fråga EU5a 
Att du inte arbetar heltid beror det på att lämplig barnomsorg inte finns 
eller att den som finns är för dyr? 
 
1 JA 
2 NEJ   
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Fråga EU5aa 
Att du inte arbetar heltid lämplig omsorg för sjuka, funktionshindrade eller 
äldre inte finns eller att den som finns är för dyr? 
 
1 JA 
2 NEJ   
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Syftet med frågorna är att mäta i vilken utsträckning tillgången eller priset 
till vård och omsorg är ett hinder för deltagande på arbetsmarknaden eller 
heltidsarbete.  
 
Alla personer med omsorgsansvar som inte arbetar heltid har fått frågor i 
ordinarie AKU om hur tillgänglighet och priser för omsorgstjänster påverkar 
deras deltagande på arbetsmarknaden. Dessa frågor ställs här till ytterligare 
grupper för att öka täckningen.  
 
För personer som arbetar heltid antas det att de lyckas att organisera arbete 
och familjeliv, de får därför inte frågorna. 
 
”NEJ” på frågorna kan till exempel vara om man:  

- är arbetslös och söker ett heltidsjobb 
- är mammaledig (i samband med förlossningen) 
- anser att det är ens uppgift som förälder att ta hand om barnet på 

egen hand 
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Fråga EU6a 
Vad är huvudorsaken (med anknytning till barnomsorg) till att du inte 
arbetar eller arbetar deltid? 
1 Ingen barnomsorg finns tillgänglig 
2 Den barnomsorg som finns är för dyr 
3 Den barnomsorg som finns har för låg kvalitet 
4 Andra skäl med anknytning till brist på lämplig barnomsorg 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Syftet med frågan är att ta reda på om huvudorsaken till att up inte arbetar 
heltid beror på att det inte finns någon barnomsorg att tillgå, att det är för 
dyrt, eller att den håller för dålig kvalitet. Svaret ska spegla up:s situation 
och åsikt. 
 
Det är huvudorsaken som efterfrågas. Om up har flera orsaker så fråga efter 
den viktigaste. Om up anser det omöjligt att välja så koda det alternativ som 
kommer först bland svarsalternativen. 
 
Det är den nuvarande huvudorsaken. Om exempelvis up slutade jobba för tre 
år sedan för att det inte fanns någon barnomsorg tillgänglig, men nu tycker 
att det är för dyrt i förhållande till en förväntad lön för att jobba, så ska 
svarsalternativ 2 väljas. 
 
Svarsalternativen: 

1) Barnomsorg finns inte tillgänglig i den utsträckning som behövs. Med 
detta menas att det inte finns barnomsorg i området, att den är för 
långt borta, det finns ingen plats ledig, eller att öppettiderna inte 
överensstämmer med behoven. 

2) En person som inte arbetar eller arbetar deltid och som förväntar sig 
en lön som inte är hög nog jämfört med kostnaden för barnomsorgen 
ska kodas här. Lönen kan vara högre än kostnaden, men up kanske 
ändå inte tycker det är värt det. 

3) "Har för låg kvalitet" kan innefatta att up anser att det pedagogiska 
innehållet inte är bra, alltför många barn och inte tillräckligt med 
personal eller att up inte litar på barnomsorgen. Svarsalternativet 
används också i händelse av brist på lämplig barnomsorg för barn med 
särskilda behov. 

4) Detta används endast när något av ovanstående svarsalternativ inte 
passar in. 

 

Fråga EU6aa 
Vad är huvudorsaken (med anknytning till anhörigomsorg) till att du inte 
arbetar eller arbetar deltid? 
 
1 Ingen omsorg finns tillgänglig 
2 Den omsorg som finns är för dyr 
3 Den omsorg som finns har för låg kvalitet 
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4 Andra skäl med anknytning till brist på lämplig omsorg 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Syftet med frågan är att ta reda på om huvudorsaken till att up inte arbetar 
heltid beror på att det inte finns någon anhörigomsorg att tillgå, att den är 
för dyr, eller att den håller för dålig kvalitet. 
 
”Omsorg” inkluderar även omsorg som man betalar för. Den kan ske i eller 
utanför hemmet, och inkluderar även omsorg som bara kan utföras på 
dagtid. 
 
Det är huvudorsaken som efterfrågas. Om up har flera orsaker så fråga efter 
den viktigaste. Om up anser det omöjligt att välja så koda det alternativ som 
kommer först bland svarsalternativen. 
 
Det är den nuvarande huvudorsaken. Om exempelvis up slutade jobba för tre 
år sedan för att det inte fanns någon anhörigomsorg tillgänglig, men nu 
tycker att det är för dyrt, så ska svarsalternativ 2 väljas. 
 
Svarsalternativen: 

1) Omsorg inte finns tillgänglig i den utsträckning som behövs. Med detta 
menas att det inte finns omsorg i området, att den är för långt borta, 
det finns ingen plats ledig, eller att öppettiderna inte överensstämmer 
med behoven. 

2) Up som inte arbetar eller arbetar deltid och förväntar sig en lön som 
inte är hög nog jämfört med kostnaden för omsorgen ska kodas här. 
Lönen kan vara högre än kostnaden, men up kanske ändå inte tycker 
det är värt det. Kostnaden kan vara för stor antingen för up eller för 
den anhöriga som är i behov av omsorg. 

3) "Har för låg kvalitet" utifrån up:s synvinkel eller personen som är i 
behov av omsorg.  

4) Denna används endast när något av ovanstående svarsalternativ inte 
passar in 
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FLEXIBLA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 

Fråga EU7 
Hur är din arbetstid reglerad? 
 
1 Fast början och slut på arbetsdagen 
2 Varierande arbetstid som arbetsgivaren bestämmer  
3 Flextid/arbetstidskonto  Hoppa EU9 
4 Fast antal arbetstimmar per dag som arbetsgivaren bestämmer,  
 men det finns viss flexibilitet inom dagen  
5 Bestämmer över min egen arbetstid (inga formella gränser alls) Hoppa EU9 
6 På annat sätt   
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Denna fråga är en viktig komponent i möjligheten att förena arbetsliv och 
familjeliv. Frågan syftar på det faktiska förhållandet (inte nödvändigtvis det 
som står i ett anställningsavtal) för den anställde (inte arbetsgivarens). Det 
generella förhållandet åsyftas. 
 
Svarsalternativen: 

1) Fast start och slut definieras som ett vanligt långsiktigt mönster av fast 
daglig arbetstid utan möjlighet att påverka arbetstiderna.  

2) Alla förhållanden som ger arbetsgivaren men inte den anställde 
möjligheten att variera arbetstiden. Det gäller i synnerhet skiftarbete, 
även om den anställde kan byta skift. Schema sätts av arbetsgivaren 
och inte den anställde.  

3) Flextid/arbetstidskonto är ett system för sparande och uttag av 
inarbetade timmar med ett standardiserat antal arbetstimmar per 
vecka eller månad. På sikt motsvarar det genomsnittliga antalet 
arbetstimmar den avtalade arbetstiden. 

4) Detta omfattar en situation där den anställde kan börja eller sluta 
tidigare även om det enligt avtal är obligatorisk närvaro. Till skillnad 
från flextid/arbetstidskonto finns inget system för hur många timmar 
man förbrukat eller har till godo. Antalet arbetade timmar varje dag är 
fast. Viss flexibilitet finns inom den normala arbetstiden för att passa 
individens behov (så länge som behovet av tjänster/krav uppfylls). Att 
arbeta från kl 8 till kl 16 istället för kl 9 till kl 17 är ett exempel.  
Denna kod omfattar även fall där den dagliga arbetstiden kan betraktas 
som fast, men att det i praktiken finns en viss flexibilitet. Det 
kontrolleras inte om en person arbetar exakt de tider som är avtalade. 
Ett exempel på detta är om arbetet sker huvudsakligen under 
kontorstid eftersom det är då en viss service skall finnas, men utanför 
dessa tider finns flexibilitet. 

5) Används om den anställde kan planera sin egen arbetstid utan några 
formella gränser alls. 

6) Detta är en restkategori och gäller endast när de situationer som 
beskrivs i 1) till 5) inte är tillämpbara. Ett exempel är om up har en 
fast start på dagen med ett varierande slut, dvs. man måste arbeta tills 
arbetet är avslutat eller jobbar mot beting (ingen annan kategori 
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matchar detta fall). Ett annat exempel är lärare för vilken 
undervisningstimmarna definieras, medan förberedelserna och 
uppföljningen av arbetstiden kan organiseras av läraren själv. Andra 
individuella avtal som inte passar in i någon av de andra kategorierna 
ska också kodas här. 

 

Fråga EU8 
Har du möjlighet att variera arbetsdagens början eller slut med minst en 
timme av dessa skäl? 
1 För det mesta 
2 För det mesta inte 
3 Aldrig 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Både formella och informella upplägg ingår.  
 
Syftet med frågan är att ta reda på den faktiska graden av flexibilitet up har 
när det gäller att förena arbetsliv med familjeliv. Den fokuserar på 
möjligheten att variera arbetsdagens början eller slut med minst en timme. 
Det är den faktiska situationen ur up:s synvinkel som åsyftas.  
 
”Av familjeskäl” inkluderar bland annat att ta hand om barn eller anhörig. 
 

Fråga EU9 
Har du möjlighet att förlägga arbetstiden så att en hel dag blir ledig utan 
att använda semester? 
1 För det mesta 
2 För det mesta inte 
3 Aldrig 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
Både formella och informella upplägg ingår.  
 
Syftet med frågan är att ta reda på den faktiska graden av flexibilitet up har 
när det gäller att förena arbetsliv med familjeliv. Det är den faktiska 
situationen ur up:s synvinkel som åsyftas. 
 
”Av familjeskäl” inkluderar bland annat att ta hand om barn eller anhörig. 
 
”Förlägga arbetstiden så att en hel dag blir ledig” omfattar arbetstidskonto 
med möjlighet att ta hela dagar ledigt, personer som har fria arbetstider och 
kan vara frånvarande från arbetet en hel dag utan några särskilda 
överrenskommelser. Up kan exempelvis planera arbetstiden för att ta hela 
dagar ledigt (t.ex. jobba in tid på förhand eller i efterhand, byta eller ändra 
skift osv.). 
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UPPEHÅLL I YRKESLIVET OCH ANVÄNDNING AV FÖRÄLDRALEDIGHET 
 
Frågorna är till för att ta reda på om up tagit ut någon ledighet för att ta 
hand om det yngsta barnet förutom de veckor som ges till mamma och 
pappa/partner i samband med förlossningen. Med detta undantag menas: 
 

• Som mamma har du rätt att vara helt ledig i samband med barnets 
födelse. Man har rätt till det under en sammanhängande tid av minst 
sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju 
veckor efter förlossningen. Man behöver inte ta ut föräldrapenning för 
att få vara mammaledig.  

 
• som pappa (kan även överlåtas till någon annan) har du rätt till 

ersättning med tillfällig föräldrapenning (så kallade ”pappadagar”). 
man får ersättning under högst 10 dagar per barn. 

 
Dessa dagar skall alltså inte räknas med, utan endast vanlig föräldraledighet 
oavsett om den är betald eller inte. 
 

Till sysselsatta 

Fråga EU10a 
Har du minskat din arbetstid under minst en månad för att ta hand om det 
yngsta barnet?  
 
Till SÅ och UA 
Fråga EU10aa 
När du arbetade, minskade du då din arbetstid under minst en månad för 
att ta hand om det yngsta barnet? 
 
1 JA 
2 NEJ 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
En månad kan också definieras som 4 veckor i följd.  
 
Svarsalternativet JA: alla former av förkortad arbetstid omfattas (t.ex. en 
person som är föräldraledig varje måndag under två månader). Undantaget 
är semester eller flextid/arbetstidskonto. Minskningen ska dock vara ganska 
stor och regelbunden, dvs. i minst en månad.  
I fall med separerade föräldrar, där up t.ex. växelvis tillbringar en vecka med 
sitt barn (och då minskar sin arbetstid) och arbetar heltid nästa ska också 
kodas här i fall detta motsvarar en minskning av arbetstiden enligt 
definitionen ovan.  
 
Om man har flera jobb, kan minskningen avse något eller alla arbeten 
(minskning av arbetstiden bara i huvudsysslan eller bisysslan, eller att man 
slutar arbeta i bisysslan eller huvudsysslan och fortsätter i den andra etc.). 
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Personen kan för tillfället vara arbetslös eller ej i arbetskraften, men ha 
minskat arbetstiden i ett tidigare arbete för att ta hand om det yngsta 
barnet. 
 
Svarsalternativet NEJ kan innebära: Personen är mammaledig/pappaledig i 
samband med förlossningen, eller har minskat sin arbetstid endast genom 
att använda semester eller flextid. 
 
 

Till sysselsatta 

Fråga EU11a 
Har du varit borta från arbetet, det vill säga tagit tjänstledigt, 
föräldraledigt etc. under minst en månad för att ta hand om det yngsta 
barnet? 
 
Till SÅ och UA 
Fråga EU11aa 
När du arbetade, var du borta från arbetet, det vill säga tog du tjänstledigt, 
föräldraledigt etc. under minst en månad för att ta hand om det yngsta 
barnet? 
 
1 Ja, upp till 3 månader 
2 Ja, mer än 3 månader men högst 6 månader 
3 Ja, mer än 6 månader men högst 1 år 
4 Ja, mer än 1 år 
5 Har ännu inte återgått till arbetet 
6 Nej      
8 VET EJ     
9 PARTIELLT BORTFALL    
 
Syftet med frågan är att ta reda på om up har gjort avbrott i yrkeslivet efter 
det yngsta barnets födelse. Den täcker in alla avbrott oavsett om man får 
någon ersättning eller inte (tillskillnad från EU12 som bara handlar om 
föräldraledighet). Räkna dock inte in fall där up blivit uppsagd av 
arbetsgivaren.  
 
En månad kan också definieras som 4 veckor i följd.  
 
Svarsalternativ 1-5)  
Avbrottet ska vara minst en sammanhängande månad. Avbrott mindre än en 
månad eller om det endast är semester eller utnyttjande av 
flextid/arbetstidskonto inkluderas inte. Har man däremot haft ett avbrott 
minst en månad genom att kombinera exempelvis föräldraledighet och 
semester ska hela avbrottet räknas in. 
 
Om up har haft flera avbrott som omfattade en månad eller längre ska det 
längsta avbrottet väljas.  
 
Up kan ha återgått (eller avser återgå) till arbete eller inte. Om up har gjort 
avbrott för att ta hand om det yngsta barnet under en viss period, men 
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sedan inte lyckats hitta ett nytt jobb direkt efter, ska endast tiden som man 
hade tänkt ta hand om barnet räknas. 
 
Om up har flera jobb så ska up ha haft avbrott i samtliga för att det ska 
räknas.  
 
Svarsalternativ 6) kan också inkludera fall då up endast tagit ut 
mammaledighet/pappaledighet i samband med förlossningen eller bara tagit 
ut semester eller utnyttjat flextid/arbetstidskonto. 
 
 

Till alla 15-64 år med minst ett barn 8 år eller yngre boende i hushållet  
Fråga EU12 
Har du tagit ut föräldraledighet på heltid under minst en månad för att ta 
hand om det yngsta barnet? 
 
1 Ja, upp till 3 månader     
2 Ja, mer än 3 månader men högst 6 månader  
3 Ja, mer än 6 månader men högst 1 år   
4 Ja, mer än 1 år     
5 Fortfarande föräldraledig    
6 Nej 
8 VET EJ     
9 PARTIELLT BORTFALL    
 
Svarsalternativ 1-5)  
Föräldraledigheten ska vara under minst en sammanhängande månad. 
Föräldraledighet mindre än en månad eller om det endast är semester eller 
utnyttjande av flextid/arbetstidskonto inkluderas inte. Har man däremot varit 
föräldraledig minst en månad genom att kombinera exempelvis 
föräldraledighet och semester ska hela avbrottet räknas in. 
 
Om up varit föräldraledig med det yngsta barnet vid flera ej 
sammanhängande tillfällen ska den längsta föräldraledigheten väljas. Detta 
förutsatt att den var under minst en sammanhängande månad. 
 
Om up har flera jobb så räcker det med att ha varit föräldraledig från ett av 
jobben.  
 
Gäller även för up som arbetar deltid. Om up tar ut föräldraledighet för den 
tid de normalt skulle arbeta så är det att betrakta som föräldraledighet. Om 
up, exempelvis, i vanliga fall arbetar måndag och tisdag och tar ut 
föräldraledighet för de dagarna är det att betrakta som föräldraledigt. Det vill 
säga hela nedgången i arbetstid utgörs av föräldraledighet. 
 
Svarsalternativ 6) kan också inkludera fall då up endast tagit ut 
mammaledighet/pappaledighet i samband med förlossningen eller bara tagit 
ut semester eller utnyttjat flextid/arbetstidskonto. 
 


