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Ad hoc-tillägg till AKU: Om funktionshinder 

 
INTRODUKTION: Den här gången har vi också några frågor om människors begränsningar i 
arbetet och vad det innebär. Frågorna ställs på uppdrag av EU. Vi börjar med några frågor om 
din hälsa. 
 
(FILTER: Samtliga 15-64 år) 
 
1. Har du någon eller några av följande hälsoproblem eller sjukdomar som varat eller 
kommer vara minst 6 månader? 
 
(TILL IVE: vart och ett av problemen uppläses och up får svara JA eller NEJ) 
 

01. Problem med armar eller händer (GÄLLER ÄVEN REUMATISM OCH ARTRIT) 
02. Problem med ben eller fötter (GÄLLER ÄVEN REUMATISM OCH ARTRIT) 
03. Problem med rygg eller nacke (GÄLLER ÄVEN REUMATISM OCH ARTRIT) 
04. Cancer 
05. Hudproblem inklusive allergiska hudreaktioner och allvarliga vanprydande 

hudförändringar 
06. Hjärt-, blodtrycks- eller cirkulationsproblem 
07. Bröst eller andningsproblem, gäller även astma och luftrörskatarr 
08. Mag-, lever-, njur- eller andra matsmältningsproblem 
09. Diabetes 
10. Epilepsi 
11. Allvarlig huvudvärk såsom migrän 
12. Svårigheter med att läsa, stava eller räkna som dyslexi eller dyskalkyli 
13. Ständig ångest 
14. Depression 
15. Andra psykiska problem eller sjukdomar 
16. Andra långvariga sjukdomar som MS, HIV, Parkinson, Alzheimer 
17. Andra långvariga hälsoproblem 

 
OM JA på EN eller INGA � Gå till fråga 3 
 
 
OM två eller fler JA på fråga 1: 
2a. Vilken av dessa hälsoproblem eller sjukdomar har du mest problem med?  
 
 
OM tre eller fler JA på fråga 1: 
2aa. Och vilken har du näst mest problem med? 
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3. Har du svårigheter med något av följande? 
 
TILL IVE: Gäller svårigheter som varat/varar minst 6 månader 
 

01. Att se, även om du använder glasögon 
02. Att höra, även om du använder hörapparat 
03. Att gå  
04. Att gå i trappor 
05. Att sitta eller stå 
06. Att komma ihåg eller koncentrera dig 
07. Att prata eller göra sig förstådd (TILL IVE: Ej språkproblem) 
08. Att stäcka dig efter någonting 
09. Att lyfta och bära 
10. Att böja och resa dig 
11. Att hålla, gripa eller vrida med händerna 

 
OM JA på EN � Fråga 5 
OM JA på flera � Fråga 4 
 
OM NEJ på 3 men JA på 1 � Fråga 5 
Övriga � Fråga 14B 
 
 
(Om två eller fler JA på fråga 3) 
4a. Vad av det du nämnt har du mest problem med? 
  
(Om tre eller fler JA på fråga 3) 
4aa. Och vad har du näst mest problem med? 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Till IVE:  Fyll i den åkomma som UP nämnt i fråga 1 respektive 3. Om up nämnt flera, ange 
den med mest problem enligt fråga 2 resp. 4. Använd sedan som variabel text i fråga 5-13. 
 
HÄLSOPROBLEM 1/2: _____________________________ 
 
SVÅRIGHET 3/4:__________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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5. Begränsar <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 3/4> antalet 
timmar du kan arbeta? 
 
JA 
NEJ � Fråga 7 
 
(OM JA på fråga 5 och up har både hälsoproblem och svårighet) 
6. Är denna begränsning i antalet timmar du kan arbeta orsakad av  

• <Hälsoproblemet från fråga 1/2> 
• <Svårigheten från fråga 3/4> 
• Både <hälsoproblemet (fråga1/2)> och <svårigheten (fråga 3/4)> 

 
7. Begränsar <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 3/4> den typ av 
arbete du kan utföra (t.ex. bära tungt, arbeta utomhus eller sitta under långa perioder) 
 
JA 
NEJ � Fråga 9 
 
(OM JA på fråga 7 och up har både hälsoproblem och svårighet) 
8. Är denna begränsning av arbetet du kan utföra orsakad av  

• <Hälsoproblemet från fråga 1/2> 
• <Svårigheten från fråga 3/4> 
• Både <hälsoproblemet (fråga1/2)> och <svårigheten (fråga 3/4)> 

 
9. Begränsar <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 3/4> dina 
möjligheter att ta dig till och från arbetet? 
 
JA 
NEJ � Fråga 11 
 
(OM JA på fråga 9 och up har både hälsoproblem och svårighet ställs följande fråga) 
10. Är denna begränsning av dina möjligheter att ta dig till och från arbetet orsakad av  

• <Hälsoproblemet från fråga 1/2> 
• <Svårigheten från fråga 3/4> 
• Både <hälsoproblemet (fråga1/2)> och <svårigheten (fråga 3/4)> 

 
 
OM EJ SYSSELSATT � 11a 
OM SYSSELSATT � 11b 
 
___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
OM Ej sysselsatta (SÅ,UA,EX): 
 
11a. Skulle du på grund av <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 
3/4> behöva ett personligt biträde för att kunna arbeta? 
 
JA 
NEJ 
 
12a. Skulle du på grund av <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 
3/4> behöva speciell utrustning eller anpassning av arbetsplatsen för att kunna arbeta? 
 
JA 
NEJ 
 
13a. Skulle du på grund av <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 
3/4> behöva någon annan anpassning av arbetet, t.ex. stillasittande arbete, flexibel 
arbetstid eller mindre ansträngande arbete? 
 
JA 
NEJ 
 
OM Sysselsatta: 
 
11b. Har du på grund av <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 3/4> 
personligt biträde för att kunna arbeta? 
 
JA 
NEJ 
 
12b. Har du på grund av <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 3/4> 
speciell utrustning eller anpassning av arbetsplatsen för att kunna arbeta? 
 
JA 
NEJ 
 
13b. Har du på grund av <hälsoproblem från fråga 1/2> eller <svårighet från fråga 3/4> 
någon annan anpassning av arbetet t.ex. stillasittande arbete, flexibel arbetstid eller 
mindre ansträngande arbete? 
 
JA 
NEJ 
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OM NÅGOT JA I FRÅGA 1 EL. 3: 
14a. Finns det något utöver dina hälsoproblem och/eller svårigheter som begränsar vad 
du kan arbeta med?  
 
OM INGET JA I FRÅGA 1 EL. 3: 
14b. Finns det något som begränsar vad du kan arbeta med? 
 
JA 
NEJ � SLUT 
 
15. Vad är den huvudsakliga anledningen? 

• Saknar rätt kompetens och erfarenhet 
• Lämpliga arbetsmöjligheter saknas 
• Inga eller dåliga möjligheter att resa till och från arbetet 
• Arbetsgivarens brist på flexibilitet 
• Påverkar förmåner jag har 
• Ansvar och omsorg om familj och anhöriga 
• Personliga skäl 
• Andra skäl � Vad? (beskriv) 

  


