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 RECONCILIATION BETWEEN WORK AND FAMILY LIFE LFS 2005  
Quest.

No 
Question Code

s 
Go on 

quesion 

1 Do you have at least one own or spouse’s child up to 14 (including) 
living in the household?  

  

      - yes 1 >>  2 
      - no 2 >>  6  
    
2 State the main type of childcare used for this child while you are 

working 
  

 (In case of the pupils, we are interested in the form of care outside of 
school-time, school holiday and child illness.) 

  

  
 - childcare services are used (including paid childminder, pre-

school)  
1    

 - partner who is living in the household 2  
 - relatives, neighbours, friends (unpaid) 3 >>  3 
 - no childcare used 4  
 - I am not working at the moment because I am on a maternity 5  

     Let’s talk about childcare for your own or spouse’s children living in the household over the last 12 months 
during special periods e.g. school holidays, when the usual childcare services are closed, when the carer 
is ill or is on holidays etc.  
     3 Did you take days off or reduce the number of hours worked or take 

other special arrangements at work or working time during these 
periods? 

  

      - yes 1 >>  4 
      - no 2 >>  6 
        
4 Was it at least once because you could not find a suitable childcare 

service to replace a usual childcare arrangement? 
  

          - yes 1 >>  5 
      - no 2 >>  6 
    
5 What was the main difficulty you met with childcare services?   

 - lack of alternative childcare services during the day (week days  
approximately from 7 am to 7 pm) 

1    

 - lack of alternative childcare services at special times (week days 
before 7 am or after 7 pm, week-end, school holidays) 

2 >>  6 

 - alternative childcare services too expensive 3  
 - alternative childcare services not of sufficient quality 4  

    
6 Do you regularly take care of other children up to 14 years old 

(including)? (A care as a job should be excluded.) 
  

      - yes 1 >>  7 
      - no 2 if C1=1 >> 7 
   if C1=2 >> 10 
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 RECONCILIATION BETWEEN WORK AND FAMILY LIFE LFS 2005  
Quest.

No 
Question Code

s 
Go on quesion 

Relating to childcare we are interested in how do you perceive an organization of your time between 
working life and childcare. 

 
7 Would you wish to change the organisation of your working life?   

 - yes, I wish to  start my work again 1 >>  8    
 - yes, I wish to work more 2 >>  8    
 - yes, I wish to work less and have more time for caring 3 >>  10     
 - I would not wish to work at all and I wish to have more time for caring 4 >>  10     
 - no 5 >>  10    
        8 Is the fact that you are not working or working more linked to the lack 

or the unsuitability of childcare services? 
  

      - yes 1 >>  9 
      - no 2 >> 10 
        
9 State the main reason for yours dissatisfaction with childcare services   
    
 - lack of these services during the day (week days  approximately 

from 7 am to 7 pm) 
1  

 - lack of these services at special times (week days before 7 am or 
after 7 pm, week-end, school holidays 

2  

 - lack of these services during the day or at special times 3 >> 10 
 - childcare services are too expensive 4  
 - available childcare services are not of sufficient quality  5  
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 RECONCILIATION BETWEEN WORK AND FAMILY LIFE LFS 2005  
Quest.

No 
Question Code

s 
Go on quesion 

Apart from a childcare, the working life is often influenced by a care about relatives or friends, who are 
depended on your help (e.g. people with long-standing health problem, disabled or old people).  
     10 Do you regularly take care of friends or relatives aged 15 or more in 

need of care? (A care as a job should be excluded.) 
  

      - yes 1 >>  11 
      - no 2 >>  14 
     Relating to childcare we are interested in how do you perceive an organization of your time among working 

life and care responsibilities. 
     11 Would you wish to change the organisation of your working life?   

 - yes, I wish to  start my work again and reduce caring time 1 >>  12 
 - yes, I wish to work more and reduce caring time  2 >>  12 
 - yes, I wish to work less to have more time for caring 3 >>  14 
 - I would not wish to work at all and I wish to have more time for caring 4 >>  14 
 - no 5 >>  14 
        12 Is the fact that you are not working or working more linked to the lack 

or the unsuitability of care services? 
  

      - yes 1 >>  13 
      - no 2 >>  14 
        

13 State the main reason for yours dissatisfaction with care services   

 - lack of care services during the day (week days  approximately 
from 7 am to 7 pm) 

1  

 - lack of care services at special times (week days before 7 am or 
after 7 pm, week-end, school holidays 

2  

 - lack of care services during the day or at special times 3 >>  14    
 - care services are too expensive 4  
 - available care services are not of sufficient quality  5  
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 RECONCILIATION BETWEEN WORK AND FAMILY LIFE LFS 2005  
Quest.

No 
Question Code

s 
Go on quesion 

Lets talk about your job. Sometimes in working life, there are some situations, which influence our 
attendance on working life and force us to absent in our work. Therefore, we are interested in your main 
job, whether you have a possibility to arrange your working life for family reasons (e.g. sickness, accident 
or operation of a family member, funeral in family, illness of a childminder, nursery closed because of flu 
epidemic, house burning etc.) 
     14 Do you have a possibility to vary start or end of your working day for 

family reasons at least one hour? 
  

 - yes, it is generally possible 1  
 - yes, it is rarely possible 2 >>  15 
 - no 3  
        

15 Do you have a possibility to organise your working life in order to take 
whole days off for family reasons (without using holidays and special 
leave)? 

  

     - yes, it is generally possible 1  
 - yes, it is rarely possible 2 >>  16 
 - no 3  
    
    16 Over the last 12 months, did you take time off from your work for 

family sickness or emergencies at least once (without using holiday)?  
  

      - yes, special leave day provided   1 >>  17 

 - yes, other arrangements always used (e.g. time banking, a 
change of working shift) 

2 >>  18 

 - no 3 >>  18 
        

17 Did you have these special leave days remunerated even partly?   
        - yes 1 >>  18 
      - no 2  
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 RECONCILIATION BETWEEN WORK AND FAMILY LIFE LFS 2005  
Quest.

No 
Question Code

s 
Go on quesion 

We are going to talk about parental leave.  
     

18 Over the last 12 months, did you have at least one own child up to 6 
years (including) living in household?   

  

        - yes 1 >>  19 
      - no 2 End 
        19 Over the last 12 months, did you take parental leave?   

      - yes 1 >>  20 
      - no 2 >>  22 
        

20 Was your parental leave remunerated even partly over the last 12 
months? 

  

          - yes 1 >>  21 
      - no 2  

        21 State, how did you take the parental leave over the last 12 months   

 - I only took care of child and I have not been working during the 
parental leave at all 

1  

 - I only took care of child and I have been working occasionally 
during the parental leave 

2 End 

 - I only took care of child and I have been working regularly during 
the parental leave  

3  

 - other kind of arrangement 4  
    

22 State the main reason for not having taken parental leave   

 - I have been on maternity leave 1 End 
 - I had no legal right to take parental leave 2 End 
 - I preferred work to parental leave 3 >>  23 
 - other reasons 4 End 
        

23 State the main reason for preferring work to parental leave   
   - no remuneration or too low 1  
 - not enough flexibility in choice of the parental leave period 2  
 - negative effects on social security (e.g. lower pension) 3 End 

 - negative effects on the career or negative perception from the 
employer 

4  

 - other reason 5  

    
END = Go on survey next person aged 15 and more in Questionnaire B. If there is no other person 

aged 15 and more in the household, go on to question No 17 of Questionnaire A. 
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  
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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 
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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  
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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 
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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 kvalit et 
� 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 
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� 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 efte r 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 
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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 --> Fr åga 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 

 



 
 
 

13

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

    --> Fråga 23 om personen har hemmavarande barn under 11 år 
          -->  Slut om ej hemmavarande barn under 1 1 år finns 

 
C247 

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

 
 

 
 

 


