
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   1(6) 
BV/AKM-S den 2 december 2009 
Kontaktpersoner: 
Dan Lundberg 
Krister Näsén 
Madeleine Bastin 
 

EUINTRO 
Jag tänkte nu ställa några frågor om balansen mellan arbete och 
familjeliv. Frågorna ställs i samtliga EU-länder under 2010.  
 
HUVUDFILTER ALLA 15-64 ÅR 
 
Fråga EU1 och EU2 ställs till alla 15-64 år med minst ett barn 14 år eller yngre 
boende i hushållet: 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
OM BARN UNDER 12 ÅR 
Du har tidigare sagt att du (eller din partner) har barn som är 14 år eller yngre 
och som bor i hushållet. Först kommer en fråga om barnomsorg. Med 
barnomsorg menas förskola/dagis, förskoleklass, fritids, familjedaghem eller 
liknande. Den vanliga obligatoriska skolgången räknas inte som barnomsorg. 
 
OM BARN 12-14 ÅR 
Du har tidigare sagt att du (eller din partner) har barn som är 14 år eller yngre 
och som bor i hushållet. Först kommer en fråga om barnomsorg. Den vanliga 
obligatoriska skolgången räknas inte som barnomsorg. 
 
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 
 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
OM UP HAR DELAD VÅRDNAD SKALL ENDAST BARNOMSORG FÖR UPs BEHOV 
RÄKNAS.  
 
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 
 
  



Fråga EU3 och EU4 ställs till alla som är 15-64 år: 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
Nu kommer två frågor som handlar om obetald omsorg i hemmet. 
 
Först en fråga om du regelbundet utan betalning tar hand om andra barn än 
dina egna/partners barn som bor i hushållet.  
 
Med regelbundet menas att omsorgen sker på en daglig eller veckovis basis.  
 
Fråga EU3 
Tar du regelbundet hand om barn som är 14 år eller yngre utan att få 
betalt? 
1 JA 
2 NEJ   
8 VET EJ  
9 PARTIELLT BORTFALL  
 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
Den andra frågan om obetald omsorg i hemmet handlar om du sköter 
vårdbehövande sjuka, funktionshindrade, äldre, anhöriga eller andra personer 
som är 15 år eller äldre. 
 
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   
 
Fråga EU5a ställs till dem som inte arbetar heltid och svarade Ja på EU3 och/eller 
har minst ett barn 14 år eller yngre boende i 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 ställs till dem som inte arbetar heltid och svarade Ja på EU4: 
(Övriga hoppar till EU7) 
Fråga EU5aa 
Att du inte arbetar heltid beror det på att 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 
 
Fråga EU6a ställs till dem som inte arbetar heltid och svarade Ja på EU5a: 



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 
 
Fråga EU6aa ställs till dem som inte arbetar heltid och svarade Ja på EU5aa: 
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 
4 Andra skäl med anknytning till brist på lämplig omsorg 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
 
  



Frågorna EU7, EU8 och EU9 ställs till alla anställda 15-64 år: (Övriga hoppar till 
EU10) 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
Nu kommer några frågor som handlar ditt arbete. 
 
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 
 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
Följande två frågor handlar om du har möjlighet att variera din arbetstid på 
grund av de familjeskäl vi tidigare här talat om, dvs. omsorgen om barn eller 
andra behövande.  
 
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 
 
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 
 
  



Fråga EU10 och EU11 ställs till alla 15-64 år med minst ett barn 8 år eller yngre 
boende i hushållet: (ÖVRIGA SLUT OCH TACK FÖR MEDVERKAN) 
 
TILL IVE PÅ SKÄRMEN 
Följande frågor handlar om du varit borta från arbetet för att ta hand om det 
yngsta barnet. Du skall inte räkna med de veckor som ges i samband med 
förlossningen.  
 
FAKTA OM FÖRLOSSNINGSLEDIGHET 
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.  
 
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 
3 HAR EJ HAFT ARBETE SEDAN YNGSTA BARNETS FÖDELSE 
8 VET EJ 
9 PARTIELLT BORTFALL 
 
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      
7 HAR EJ HAFT ARBETE SEDAN YNGSTA BARNETS FÖDELSE 



8 VET EJ     
9 PARTIELLT BORTFALL    
 
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    
 


