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Kontrollblankett FA (FF+ FT), TA, FÖ, MH  

Den tidsperiod som frågorna gäller är vecka <<ref. veckan>>, dvs. måndagen den <<datum>> 
t.o.m. söndagen den << datum>>.   
 
HUVUDSYSSLAN  
 
KHu1a Vid förra intervjun arbetade du hos/i … /arbe tade du huvudsakligen hos/i (om 

bisyssla förra gången)…<<arbetsgivarens namn och eventuell benämning>>. Va r 
det fortfarande ditt huvudsakliga arbete vecka <<re f.veckan>>? 

  
1 Ja    � KHu1b 
2 Nej, felregistrerat namn förra gången  � Hu1a 
3 Nej, företaget har bytt namn  � Hu1a 
4 Nej, samma huvudsakliga arbetsgivare, men up har bytt arbetsplats eller arbetsplatsen har 

fått en ny benämning   � KHu1b 
5 Nej, inte up:s huvudsakliga arbetsgivare längre/ tjänstledig  

för arbete med annat   �  OMKLASS, (Ak1+ ExB – frågor) 
6 Nej, up har slutat det jobbet, enbart bisysslan kvar nu � KBi1a/Hu1a 
7 Felklassad förra gången   � OMKLASS, (AK1) 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
 

KBi/Hu1a Betyder det att din huvudsyssla nu är hos << bisysslans namn och eventuell 
benämning enl. förra intervjun>>? 

 
1 Ja    � KBi/KHu1b 
2 Nej   � OMKLASS (AK1)   
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
  

Hu1a Nytt namn: ………………………………………………….. 
 8   vet ej            � KHu1b 
 9   vill ej svara   � KHu1b 
 

KHu1a=1,2,3,4 
KHu1b Är adressen till din arbetsplats fortfarande <<enl. förra intervjun>> … ? 
 

1 Ja � (Om KHu1a=4) Hu1c, (om KHu1a = 2,3) KHu2, (Övriga) KGrad 
2 Nej, felregistrerad adress förra gången   � Hu1b 
3 Nej, arbetsplatsen har flyttat   � Hu1b 
4 Nej, up har bytt arbetsplats inom samma företag � Hu1b 

 8     vet ej              � Hu1e 
 9     vill ej svara     � Hu1e 

     
K Bi/Hu 1=1 

KBi/Hu1b Är adressen till din arbetsplats fortfaran de <<bisysslans adress enl. förra 
intervjun>> ? 

 
1 Ja     � Hu3  
2 Nej, felregistrerad adress förra gången  � Hu1b 
3 Nej, arbetsplatsen har flyttat   � Hu1b 
4 Nej, up har bytt arbetsplats inom samma företag           � Hu1b  

 8     vet ej              � Hu1c 
 9     vill ej svara     � Hu1c 
 
Hu1b Ny gatuadress: ……………………………………………….   

Adress utomlands är ett eget svarsalternativ (3), ���� Hu1e 
 8     vet ej              � Hu1c 
 9     vill ej svara     � Hu1c 

 
Kommun eller landsting   

Hu1c Har din arbetsplats ett särskilt namn? 
…………………………………………………………………… 
Om frågan ej har ställts (när det inte är kommun eller landsting) kodas ”7” 

 8     vet ej              � Hu1d 
 9     vill ej svara     � Hu1d 

 

”i” används istället för 
”hos” om up var FÖ 
förra gången 
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Ny adress  (dvs. K Hu 1b=2- 4) och ej adress utomlands 

Hu1d Postort: ……………………………   
Ortslistan används. Om orten ej finns i listan, tryck 1 Enter och skriv in ortsnamnet i följdfrågan.  

 8     vet ej              � Hu1e 
 9     vill ej svara     � Hu1e 

 
 
 
Om 1 Enter i Hu 1d 

Hu1dBes Skriv orten: ………………………………………………….. 
 

Bara om adress utomlands eller om orten ej finns i ortslistan. 
Hu1e Land: ……………………………………   

Defaultvärde = ”Sverige” 
 8     vet ej             � KHu2/KBiHu2 
 9     vill ej svara    � KHu2/KBiHu2 

 
 

Ny adress eller namnbyte (dvs. K Hu 1b = 2-4 eller K Hu 1a=2-3)  
KHu2 Är verksamheten densamma som tidigare? 
 

1 Ja, samma verksamhet   � Hu3 
2 Nej, annan verksamhet  � Hu2 
 8     vet ej             � Hu3 

 9     vill ej svara    � Hu3 
 
K Bi/Hu 1b = 2-4 

KBi/Hu2 Är verksamheten densamma som tidigare? 
 

1 Ja, samma verksamhet   � Hu3 
2 Nej, annan verksamhet  � Hu2 
 8     vet ej             � Hu3 

 9     vill ej svara    � Hu3 
 
Hu2 Vilken är den huvudsakliga verksamheten nu? 

……………………………………………………………………� Hu3 
 
 
  Om namn – eller adressbyte eller K Bi/Hu 1a=1. 
Hu3 Hur många arbetar på  <<Arbetsgivarens namn och eventuell  
 benämning, adress enl. Hu1b>>/ din arbetsplats? 

 
1 1-10, skriv antalet  
11 11-19 
12 20-49 
13 50-99 
14 100-499 
15 500 eller fler 
16 vet ej, men färre än 11   
17 vet ej, men fler än 10  

 88    vet ej            � (OM KBi/Hu1a=1)GradK, (Övriga) KGrad 
 99    vill ej svara  � (OM KBi/Hu1a=1)GradK, (Övriga) KGrad 
 

--- Om KBi/Hu1a=1 � hoppa till GradK 
 

Alla med samma huvudsyssla som förra gången (dvs. KHu1a=1,2,3,4) 
KGrad Vid förra intervjun << ”var” om företagare/me dhjälpare>><<”hade” om 

anställd>> du <<AKU-grad>>. Är det någon skillnad n u? 
(t.ex. ….”tidsbegränsat anställd med en fast tjänst i botten?”) 

 
1 Ingen skillnad �(Om TA/FT) KHu8, (Om FF) Inb4,  (Om FÖ) Hu5, (Om MH) Ak1K 
2 Bytt anställningsform eller yrkesställning � GradK 
3 Felregistrerad förra gången   � GradK  
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
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Alla som bytt Grad (KGrad = 2,3) eller bisysslan blivit huvudsyssla (KBi/Hu1a=1) 

GradK Vilken typ av anställning har du nu? 
 

1 Fast/tillsvidare anställning  � (Om TA/FT förra gången) InB2 
 � (Om FÖ/MH förra gången) Ak1K 
 � (Om KBi/Hu1a=1) Hu11  

2 Tidsbegränsad anställning med fast tjänst i botten � Hu8 
3 Enbart en tidsbegränsad anställning � Hu8 
4 Medhjälpande hushållsmedlem � (Om samma huvudsyssla) Ak1K, (om KBi/Hu1a=1) 

Hu11  
5 Företagare � Hu5 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
OBS! Kontroll: Om KHu1a = 1,2,3,4 så ska svaret på GradK vara skilt från <<AKU-grad  från 
förra intervjun>>,dvs. bakgrundsuppgifterna från AKU i fråga KGrad 

 
 

Alla FÖ  
Hu5 Har du någon anställd? 
 

1 Ja 
2 Nej  
 8    vet ej            � Hu6 
 9    vill ej svara   � Hu6 
 
--- FÖ förra intervjun och svar=1 på KGrad � Ak1K 
 
Alla nya FÖ (GradK=5) 

Hu6 Driver du företaget/verksamheten i bolagsform ( AB, HB, KB)? 
 

1 Ja  
2 Nej     
 8    vet ej            � Hu11aa 
9    vill ej svara   � Hu11aa 

 
---  FÖ � Ak1K (Obs! Om K Bi/Hu1a=1 � Hu11) 

 
TA eller FT vid förra intervjun och svar =1 på KGrad 

KHu8 Har du fortfarande samma typ av tidsbegränsad anställning som vid förra 
intervjun, dvs. en/ett  <<typ av TA från förra inte rvjun>>? 

 
1 Ja    � Hu10 
2 Nej, bytt typ av tidsbegränsad anställning  � Hu8 
3 Nej, felregistrerad förra gången  � Hu8   
 8    vet ej             � Hu10 
9    vill ej svara    � Hu10 

 
Svar = 2-3  på fråga GradK 

Hu8  Vilken sorts tidsbegränsad anställning är det?  
 

1 Vikariat  
2 Provanställning    
3 Praktik, lärling  
4 Feriearbete 
5 Säsongarbete � Om up är frånvarande (Ak 2=1) och det är lågsäsong, gå tillbaka, sätt AK 2 = 

Nej 
6 Objekts/projektanställning 
7 Förtroendevald 
8 Termins -och läsårsanställd skolpersonal 
9 Kallas vid behov/ ringer själv när man vill jobba, ingen överenskommelse om arbetstid � 

Om up är frånvarande (Ak 2=1) gå tillbaka, sätt Ak 2 = Nej 
10 Anställd per timme med överenskommet arbetsschema för viss tid 
11 Tillfälligt arbete referensveckan 
12 Allmän visstidsanställning (AVA)   

 
22 Anställningsstöd/plusjobb/instegsjobb/nystartsjobb/nyfriskjobb 

 
31 Arbetsmarknadsutbildning 
32 Förberedande utbildning 
33 Kommunalt ungdomsprogram/Ungdomsgarantin   

Kod 31-40 räknas som studier, gå 
tillbaka till och sätt KHu1a= 5 el 6 
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34 Jobbgarantin för ungdomar 16-24 år 
35 Arbetslivsinriktad rehabilitering 
36 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling  
37 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 
38 Arbetspraktik/Arbetsträning 
39 Jobb- och utvecklingsgarantin (studieaktivitet) 
40 Lärlingsplatser 
 
 
87 Övrigt arbetsmarknadspolitiskt program � Hu8Bes 
88 vet ej   � Hu10 
98 Övrigt    � Hu8Bes 
99 vill ej svara   � Hu10 
  

 
Hu8Bes Beskriv  …………………………………………………….. 
 
 

Alla med tidsbegränsad anställning (oavsett fast tjänst i botten eller ej) 
Hu10 Vilket föredrar du: en tidsbegränsad eller en fast anställning? 
 

1 Tidsbegränsad 
2 Fast    
 8    vet ej             � Hu11a 
9    vill ej svara    � Hu11a 
 
--- (Om GradK≠2)  � Hu12 
 
--- Kallas vid behov eller tillfälligt arbete ref. veckan � Ak1K (AKU lägger på ref. veckans 
månad och år för dessa i efterhand) 
 
KBi/Hu1a = 1 och anställd eller medhjälpare 

Hu11a Vilket år började du arbeta på … ? 
KBi/ Hu1a = 1 och företagare   

Hu11aa Vilket år startade du … ?    
Det gäller senaste gången up började hos arbetsgivaren  
År med 4 siffror: ………………………….  
8888   vet ej            � Ak1k 
9999   vill ej svara   � Ak1k 

 
Om up börjat nuvarande arbete för högst 5 år sedan 

Hu11b Vilken månad?    
      

Ange månad: …………………………   
88   vet ej             � Ak1k 
99   vill ej svara    � Ak1k 
 
TA exkl. ”kallas vid behov” och ”tillfälligt arbete ref.veckan” 

Hu12 När upphör din anställning? 
 Provanställning, dvs. Hu8=2 
 När upphör din provanställning? 
 

År med 4 siffror:  …………………………………………..  
8888   vet ej             
9999   vill ej svara    

 
Hu12a Månad: 

1 Januari 
2 februari  
3 mars  
4 april  
5 maj  
6 juni  
7 juli  
8 augusti  
9 september  
10 oktober  
11 november  
12 december    
88   vet ej             
99   vill ej svara  
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Samtliga � se Hänvisningstabell2k (nedan) 

 
Hänvisningstabell2k 

Om bisysslan blivit huvudsyssla denna intervju (KBi/Hu1a=1) � AK1k 

Om FF förra gången och TA nu � Inb1 
Om FF förra gången och FT nu � Inb1 

Om TA förra gången och FF nu � Inb2 

Om FT förra gången och FF nu � Inb2 

Om TA förra gången och TA nu � Inb3 

Om TA förra gången och FT nu � Inb3 

Om FT förra gången och FT nu � Inb3 

Om FT förra gången och TA nu � Inb3 

Om FF förra gången och FF nu � Inb4 
 
Inb1 Innebär det att du har kvar samma arbete men a tt anställningen nu är 

tidsbegränsad eller har du även bytt arbete eller b efattning? 
 

1 Samma arbete (plats/befattning) men anställningen är nu tidsbegränsad  � Ak1K 
2 Bytt arbete internt (bytt jobb inom samma företag)  � Ak1K 
 8     vet ej               � Ak1K 
9     vill ej svara      � Ak1K 

 
Inb2 Innebär det att du har kvar samma arbete men a tt du nu har en fast anställning 

eller har du även bytt arbete eller befattning? 
 

1 Samma arbete (plats/befattning) men anställningen är nu fast  � Ak1K 
2 Bytt arbete internt (bytt jobb inom samma företag)   � Ak1K 
 8     vet ej               � Ak1K 
9     vill ej svara      � Ak1K 

 
Inb3 Är det samma jobb eller befattning eller har d u bytt arbete internt? 
 

1 Samma jobb/befattning/arbete    � Ak1K 
2 Bytt till en ny TA eller FT hos samma arbetsgivare   � Ak1K 
 8     vet ej               � Ak1K 
9     vill ej svara      � Ak1K 

 
Inb4 Är det samma jobb eller befattning eller har d u bytt arbete internt? 
 

1 Samma jobb/plats/befattning     � Ak1K 
2 Bytt till en ny FF hos samma arbetsgivare   � Ak1K 
 8    vet ej               � Ak1K 
9    vill ej svara      � Ak1K 

 
Samtliga sysselsatta 

Ak1K Jobbade du någonting veckan <<ref.veckan>>, dv s. <<datum i ref.veckan>>?  
Ta med allt arbete även om det bara var några få ti mmar. 

 
 Även arbete i eventuell bisyssla ska tas med 
 

1 Ja  � (Om bisyssla blivit huvudsyssla) Hu13, (övriga) KHu14a 
2 Nej        � (Om bisyssla blivit huvudsyssla) Hu13, (övriga) KHu14a 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
Kontroll vid Nej-svar:   
• Om up är frånvarande och det är lågsäsong, utred om up verkligen har jobbet kvar. 
• Om up är ”kallas vid behov”, gå tillbaka till K Hu 1a och ange NEJ (dvs. 5 = up har inget 

arbete). 
 

Om bisysslan blivit huvudsyssla och up är FF/FT/TA (exkl. Hu 8=9,11) och Hu 11a/aa  
<1 år sedan. 

Hu13 Använde du på något sätt arbetsförmedlingens t jänster när du fick ditt 
nuvarande arbete, t.ex. deras tjänster på internet?  
Att använda arbetsförmedlingens tjänster kan vara att ha kontakt med förmedlingens personal, 
att läsa platstidningar eller anslagstavla eller använda deras tjänster på Internet, t.ex. 
platsbanken eller sökandebanken. 
1 Ja 
2 Nej      
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 8     vet ej            � Hu14a 
9     vill ej svara   � Hu14a 

 
 

Samma huvudsyssla som förra gången 
KHu14a Är …<<up:s yrke Hu 14a förra intervjun>> for tfarande ditt yrke? 
 

1 Ja   � (om FF, FT, TA) Hu15,  (om FÖ, MH) KHu16  
2 Nej     
 8     vet ej            � Hu14a 
9     vill ej svara   � Hu14a 

 
Bisysslan blivit huvudsyssla 

KBi/Hu14a Är…<<up:s yrke Bi 9a från förra intervjun s bisyssla>> fortfarande ditt yrke? 
 

1 Ja   � (om FF, FT, TA) Hu15,  (om FÖ, MH) KHu16 
2 Nej  � Hu14a 
 8    vet ej            � Hu14a 
9    vill ej svara   � Hu14a 

 
Hu14a Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete? 

Markera rätt yrke i listan och tryck enter. Om yrket ej finns i listan, tryck 1 och enter 
 
Hu14b Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

…………………………………………………………  (Se hänvisning för 888,999 nedan) 
888  vet ej  � (om FF, FT, TA) Hu15, (om FÖ, MH) KHu16a/KHu16b 
999  vill ej svara � (om FF, FT, TA) Hu15, (om FÖ, MH) KHu16a/KHu16b 
 
FF, FT,TA  

Hu15 Ingår det i dina arbetsuppgifter att leda och ha tillsyn över andra anställdas 
arbete? 

 
1 Ja   � Se hänvisningstabell3k 
2 Nej   � Se hänvisningstabell3k 
 8    vet ej             � KHu16a/KHu16b 
9    vill ej svara    � KHu16a/KHu16b 
 
Hänvisningstabell3k 

Om Hu8=1-8,10,12,22,87,88,98,99  � Hu16 

Om Hu8=9 (kallas vid behov) � Hu23a 

Om Hu8=11 (tillfälligt arbete referensveckan)  � Hu25aa 

Om KHu8=1,8,9 och föregående gång Hu8=9 � Hu23a 

Om KHu8=1,8,9 och föregående gång Hu8=11 � Hu25aa 

Om KHu8=8,9 och föregående gång Hu8=1-8,10,12,22,87,88,98,99  � Hu16 

KBiHu1a=1 (bisyssla har blivit huvudsyssla) � Hu16 

FF, FT, TA, FÖ, MH med heltid förra gången (f.g. Hu16=1) � KHu16a 

FF, FT, TA, FÖ, MH med deltid förra gången (f.g. Hu16=2) � KHu16b 
 

 
FF, FT, TA, FÖ, MH med heltid förra gången 

KHu16a Arbetar du fortfarande heltid? 
 

1 Ja � (om GRAD=11,12) Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
2 Nej, deltid nu (inkl. felregistrerad förra gången)� (om FÖ, MH) Hu19, (övriga) Hu17 
 8     vet ej             � Hu23a 
9     vill ej svara    � Hu23a 

 
 

FF, FT, TA, FÖ, MH med deltid förra gången 
KHu16b Arbetar du fortfarande deltid? 
 

1 Ja � (Om svar Hu17 f.g.) KHu17,  (om ej svar Hu17 f.g. och FÖ, MH f.g.) Hu17, (om ej svar 
Hu17 f.g.) Hu23a, (om ej svar Hu17 f.g. och om skiftarb. f.g. och någon av Inb1-Inb4=1) 
KHu24  

 
2 Nej, heltid nu (inkl. felregistrerad förra gången) � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av 

Inb1-4=1)KHu24 
 8     vet ej             � Hu23a 
9     vill ej svara    � Hu23a 
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Hu16 Arbetar du heltid eller deltid? 
 

1 Heltid   � Hu23a 
2 Deltid   � (Om FÖ, MH) Hu19, (FF, FT. TA) Hu17   
 8     vet ej            � Hu23a 
9     vill ej svara   � Hu23a 
 

 Svar Hu17 förra gången och KHu16b=1 
KHu17 Är din deltid fortfarande <<% enligt förra in tervjun>>? 
 

1 Ja   � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
2 Nej    
 8     vet ej            � Hu23a 
9     vill ej svara   � Hu23a 
 

Hu17 Hur många procent är din deltid på? 
 

…….. procent  � (om KHu16b=1 och ≠ FÖ, MH f.g.) Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av 
Inb1-4=1) KHu24, (Övriga) Hu18  
 8    vet ej            � Hu18 
9    vill ej svara   � Hu18 

 
KHu16a=2 eller Hu16=2 eller KHu16b=1 och  FÖ, MH f.g.) 

Hu18 Har du en heltidsanställning i botten? 
 

1 Ja    
2 Nej    
 8     vet ej             
9     vill ej svara   
 

Hu19 Vad är främsta anledningen till att du arbetar  deltid? 
 

1 Studier   � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
2 Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga  � Se svarsalternativ 1 
3 Vård av barn    � Hu 20 
4 Vård av vuxna anhöriga, vänner, släktingar  � Hu 21 
5 Vård av både barn och vuxna anhöriga, vänner, släktingar  � Hu 22 
6 Lämpligt heltidsarbete saknas/söker heltid  � Se svarsalternativ 1 
7 Har flera jobb   � Se svarsalternativ 1 
8 Arbetet är för fysiskt och/eller psykiskt krävande/”orkar ej”  � Se svarsalternativ 1 
9 Vill inte heltidsarbeta, men uppger inget skäl  � Utred om inte annat svarsalt. passar 

    � Se svarsalternativ 1 
 88   vet ej              � Se svarsalternativ 1 
98   Övrigt     � Hu 19 Bes 
99   vill ej svara     � Se svarsalternativ 1 
 

Hu19Bes  Beskriv  ……………..  
 88  vet ej          � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1 KHu24 
99  vill ej svara � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 

 
--- Skäl 1,2,6,7,8,9,98 � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-
4=1) KHu24 

 
Hu 19 = 3 

Hu20 Skulle du vilja arbeta heltid om det fanns läm plig barntillsyn? 
 

1 Ja � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
2 Nej � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
 8    vet ej           � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
9    vill ej svara  � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
     
Hu 19 = 4 

Hu21 Skulle du vilja arbeta heltid om det fanns ann an lämplig tillsyn och omvårdnad? 
 

1     Ja � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
2     Nej � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
 8    vet ej           � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
9    vill ej svara  � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
     
Hu 19 = 5 
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Hu22 Skulle du vilja arbeta heltid om det fanns läm plig barntillsyn och annan tillsyn 

och omvårdnad? 
 

1     Ja � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
2     Nej � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
 8    vet ej           � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 
9    vill ej svara  � Hu23a, (om skiftarb.f.g. och någon av Inb1-4=1) KHu24 

 
FF, FT,TA med skiftarbete förra intervjun och svar = 1 på någon av Inb 1-4 

KHu24 Arbetar du fortfarande efter någon typ av ski ft med arbetstid på olika tider på 
dygnet? 

 
1 Ja  � Hu25a 
2 Nej  � Hu23a    
 8     vet ej         � Hu23a  
9     vill ej svara � Hu23a 

 
Hu23a Arbetar du enbart på dagtid? 

Dagtid avser 06.00-18.00.  
 

1 Ja  
2 Nej � (Om FF, FT, TA exkl. Hu 8=9 och ej svar KHu24) Hu24, (Om FÖ, MH eller övriga) 

Hu25a, (om Hu8=9) Hu25aa 
 8     vet ej         � Se svarsalternativ 2 (nej).   
9     vill ej svara  � Se svarsalternativ 2 (nej). 
  

Hu 23b Är det enbart på vardagar?  
Vardagar avser måndag – fredag exklusive röda dagar 
 
1 Ja  � Hu29a  
2 Nej  � Hu27a 
 8     vet ej         � Hu27a   
9     vill ej svara  � Hu27a 

 
FF, FT, TA exkl. Hu 8 = 9, (11)  

Hu24 Arbetar du skift eller efter någon annan typ a v schema där arbetstiden är 
förlagd till olika tider på dygnet? 

 
1 Ja 
2 Nej    
 8    vet ej        �Hu25a, (Om Hu8= 9,(11) Hu25aa 
9    vill ej svara �Hu25a, (Om Hu8= 9,(11) Hu25aa 

 
Hu25a  Arbetar du kvällar? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu25aa  Arbetade du kväll någon gång under de senaste 4 vec korna? 

Kväll avser 18.00-22.00 
 
1 Ja  
2 Nej  � Hu26a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu26aa   
8    vet ej � Hu26a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu26aa 
9    vill ej svara  � Hu26a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu26aa 

 
Hu 25b  Gör du det minst hälften av dina arbetsdaga r?  
 Hu 8 = 9,11 
Hu 25 bb   Gjorde du det minst hälften av dina arbetsdagar und er den perioden? 
 

1 Ja  
2 Nej      
8    vet ej  
9    vill ej svara  

 
Hu26a  Arbetar du nätter? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu26aa  Arbetade du natt någon gång under de senaste 4 veck orna? 
 

Natt avser 22.00-06.00 
 
1 Ja 
2 Nej  � Hu27a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu27aa 
8    vet ej � Hu27a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu27aa 
9    vill ej svara  � Hu27a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu27aa 
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Hu26b  Gör du det minst hälften av dina arbetsdagar ? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu26 bb   Gjorde du det minst hälften av dina arbetsdagar und er den perioden? 
 

1 Ja  
2 Nej      
8    vet ej � Hu27a, (Om Hu8= 9,(11) Hu27aa 
9    vill ej svara � Hu27a, (Om Hu8= 9,(11) Hu27aa 

 
Hu27a  Arbetar du lördagar? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu27aa  Arbetade du någon lördag under de senaste 4 veckorn a? 
 

1 Ja 
2 Nej  � Hu28a, (Om Hu8= 9,(11) Hu28aa  
8    vet ej � Hu28a, (Om Hu8= 9,(11) Hu28aa 
9    vill ej svara � Hu28a, (Om Hu8= 9,(11) Hu28aa 

 
Hu27b  Gör du det minst hälften av lördagarna? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu27bb   Gjorde du det minst två av lördagarna under den per ioden? 
  

1 Ja  
2 Nej     
8    vet ej � Hu28a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu28aa 
9    vill ej svara  � Hu28a, (Om Hu8= 9,(11)) Hu28aa 

 
Hu28a  Arbetar du söndagar? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu28aa  Arbetade du någon söndag under de senaste 4 veckorn a? 
 

1 Ja 
2 Nej  � Hu29a    
8    vet ej � Hu29a 
9    vill ej svara � Hu29a 
 
 

Hu28b  Gör du det minst hälften av söndagarna? 
 Hu 8 = 9,11 
Hu28bb   Gjorde du det minst två av söndagarna under den per ioden? 
 

1 Ja  
2 Nej     
8     vet ej � Hu29a 
9     vill ej svara  � Hu29a 

 
FF, FT, TA, FÖ ,MH 

Hu29a Arbetar du helt eller delvis hemifrån den egn a bostaden? 
FÖ och MH: Om arbete utförs i en lokal i anslutning till den egna bostaden och lokalen har en 
egen ingång räknas detta inte som arbete i egen bostad 
 
1 Ja 
2 Nej  � se hänvisningstabell4k (nedan)  
8    vet ej � se hänvisningstabell4k (nedan)  
9    vill ej svara  � se hänvisningstabell4k (nedan) 
 
 

 
Hu29b Gör du det minst hälften av dina arbetsdagar?  
 Hu 8 = 9,11 
Hu29bb   Gjorde du det minst hälften av dina arbetsdagar und er de senaste 4 veckorna? 
  

1 Ja  � se hänvisningstabell4k (nedan) 
2 Nej � se hänvisningstabell4k (nedan)  
8     vet ej � se hänvisningstabell4k (nedan) 
9     vill ej svara � se hänvisningstabell4k (nedan) 
 
Hänvisningstabell4k 

Hu8=9,11 � At11 
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FÖ, MH (dvs. FÖ, MH får aldrig kontrollfrågan) � Hu31 

KHu16b=(2,8,9) (Deltid har blivit Heltid) � H30 

Arbetat referensveckan och (KHu17=1 eller Hu17=1-99) � At1 
Ej Arbetat ref.veckan och (KHu17=1 eller Hu17=1-99) � At2a 

Någon av Inb1-4=2 � Hu30 

GRADK=(1,2,3) (ändrad anställningstyp/yrkesställning) � Hu30 

KBiHu1a=1 (bisysslan har blivit huvudsyssla) � Hu30 
Svar på Hu30 förra gången � KHu30 

Svar på Hu31 förra gången � KHu31 

Övriga � Hu30 
 

Svar på Hu 30 förra omgången och Inb 1-4 = 1  
KHu30 Är din överenskomna arbetstid fortfarande <<i ntervjusvar förra gången>> 

timmar per vecka? 
  

1 Ja  � (Om AK1K=1) At1, (Om AK1K=2) At2 
2 Nej � Hu30  
8    vet ej � Hu31 
9    vill ej svara � Hu31 

 
Svar på Hu 31 förra gången och någon av Inb 1-4 = 1 

KHu31 Arbetar du fortfarande << antal timmar enl. f örra intervjun>> timmar i 
genomsnitt per vecka? 
  
1 Ja 
2 Nej  � Hu30    
8    vet ej � se hänvisningstabell5k (nedan) 
9    vill ej svara � se hänvisningstabell5k (nedan) 
 

Hu30 Hur många timmar per vecka ska du arbeta enlig t överenskommelse? 
Om Hu 18=1: För personer som arbetar deltid men med heltidsanställning i botten avser den 
överenskomna tiden den deltid de har nu 
 
Om Hu 24=1: Räkna ett genomsnitt över en arbetscykel/schemaperiod 

 
 …………. antal timmar   � Inledning + At1 el. At2 
777 Har ingen överenskommelse om arbetstid  � Hu31  

 888    Vet ej    � Hu31 
 999    vill ej svara   � Hu31 

 
FÖ, MH eller FF, FT, TA som inte har någon överenskommelse enl. Hu 30 

Hu31 Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per v ecka? 
 

Om variationen är stor, räkna genomsnittet över de senaste 4 veckorna 
 
 ………. antal timmar   � se hänvisningstabell5k (nedan) 
 888    Vet ej   � se hänvisningstabell5k (nedan) 
 999    vill ej svara  � se hänvisningstabell5k (nedan) 
 

Hänvisningstabell5k 

FÖ, MH och Ak1K � Fat1 

FÖ, MH och Ak1K= 2 � Fat6a 

FF, FT, TA och Ak1K=1 � At1 
FF, FT, TA och Ak1K=2 � At2a 
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FRÅNVARO, ÖVERTID OCH ARBETADE TIMMAR I HUVUDSYSSLAN – FF, FT, TA 
 

I arbete under referensveckan 
At1a Var du frånvarande något under veckan <<datum> >?  

Under veckor med helgdagar/helgdagsaftnar 
At1aa Var du frånvarande något under veckan <<datum >>? Ta även med om du var 

ledig från jobbet på pga. ”aktuell helgdag/helgdags afton”? 
 

1 Ja     � At2aaa 
2 Nej     � At6 
3 Arbete enbart i bisyssla under referensveckan  � At2aa  
8    Vet ej    � At3 
9    vill inte svara    � At3 

 
Frånvarande hela ref.veckan 

At2a Vilken var anledningen till att du inte alls a rbetade under veckan … ? 
Arbete enbart i bisysslan under referensveckan 

At2aa Vilken var anledningen till att du inte alls arbetade i din huvudsyssla under 
veckan … ? 
I arbete ref.veckan 

At2aaa Vilken var anledningen till din frånvaro? 
Högst två anledningar får markeras 
 
Personliga skäl: 
1 Sjuk/läkarbesök/tandläkarbesök 
2 Semester/lov för skolpersonal  
3 Värnplikt, civilplikt 
4 Repövning 
5 Betald föräldraledighet vid födsel/adoption (föräldrapenning, pappaledigt) 
6 Annan betald föräldraledighet (tillfällig föräldrapenning, VAB) 
7 Obetald tjänstledighet för vård av barn  
8 Ledig för studier UTAN lön  
9 Ledig för studier MED lön     � 
10 Annan tjänstledighet 

 
Arbetsmarknadsskäl: 
21 Permitterad 
22 Arbetsbrist 
23 Arbetskonflikt 
24 Olämpligt väder 
25 Friårsledig 
26 Uppsagd med ersättning utan arbetsplikt �Fel, gå tillbaka. Sätt Ak 2 = Nej 

 
Övrigt: 
31 Flexledig 
32 Kompledig/ledig mot inarbetning 
33 Arbetstidens förläggning 
34 Helgdag/helgdagsafton eller annan arbetsfri dag1) 
1) Alternativet finns bara under aktuella veckor 

 
 88  vet ej � (Om AK2=1 eller (AK4=1 och AK5=1) eller At1a=3)At4a, annars At3 

98  Övrigt   � At2Bes  
 99  vill ej svara � (Om AK2=1 eller (AK4=1 och AK5=1) eller At1a=3)At4a, annars At3 
 
 
At2Bes  Beskriv  ………………………….  
  
 Samtliga (om inte två anledningar) � (Om AK2=1, (AK4=1 och AK5=1), At1a=3)At4a, 
                annars At3 
 

(9) Studier med lön = arbete  
- Om frånvaro hela veckan (Ak2=1) � sätt Ak1K=1 
- Om frånvaro del av veckan (At1=1) och studier med lön 
är enda frånvaroskäl � sätt At1=2 
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Två anledningar enligt At 2a 

At2b Vilken anledning var den huvudsakliga? 
Personliga skäl: 
1 Sjuk/läkarbesök/tandläkarbesök 
2 Semester/lov för skolpersonal 
3 Värnplikt, civilplikt 
4 Repövning 
5 Betald föräldraledighet vid födsel/adoption (föräldrapenning, pappaledigt) 
6 Annan betald föräldraledighet (tillfällig föräldrapenning, VAB) 
7 Obetald tjänstledighet för vård av barn  
8 Ledig för studier UTAN lön 
9 Ledig för studier MED lön 
10 Annan tjänstledighet 

 
Arbetsmarknadsskäl: 
21 Permitterad 
22 Arbetsbrist 
23 Arbetskonflikt 
24 Olämpligt väder 
25 Friårsledig 
26 Uppsagd med ersättning utan arbetsplikt  

 
Övrigt: 
31 Flexledig 
32 Kompledig/ledig mot inarbetning 
33 Arbetstidens förläggning 
34 Helgdag/helgdagsafton eller annan arbetsfri dag1)  
1) Alternativet finns bara under aktuella veckor  

 88   vet ej � (Om AK2=1, (AK4=1 och AK5=1), At1a=3)At4a, annars At3 
 99   vill ej svara � (Om AK2=1, (AK4=1 och AK5=1), At1a=3)At4a, annars At3 
 

I arbete referensveckan 
At3 Hur många timmar var du frånvarande? 
 

………. antal timmar   � At4b 
888       vet ej  � At4b 

 999       vill ej svara � At4b 
 
 

Frånvarande hela referensveckan (i huvudsysslan)(AK2=1 och At1=3) 
At4a  Hur många veckor  i rad har du varit helt frånvarande från arbetet ? Räkna t.o.m. 

vecka <<XX>>.  
 

.…….. antal veckor � At5     
 88   vet ej  � Se hänvisningstabell6k (nedan)  
 99   vill ej svara � Se hänvisningstabell6k (nedan) 
 
 
 Om  At1a/At1aa=1 och At2aaa=1 och om flera  skäl är angivna At2b=1 
At4b  Hur många veckor i rad har du varit frånvaran de del av arbetsveckan? Räkna 

t.o.m. vecka <<XX>>. 
 

.…….. antal veckor     
 88   vet ej � (Om Hu16=1 exkl. Hu30=777) At6a, (Om Hu16=2  
                                                   exkl. Hu30=777) At6aa, (Om Hu30=777) At6aaa 
 99   vill ej svara � (Om Hu16=1 exkl. Hu30=777) At6a, (Om Hu16=2  
                                                   exkl. Hu30=777) At6aa, (Om Hu30=777) At6aaa 
 

Anställda och frånvarande mer än 12 veckor, dock ej av de huvudsakliga1 
 anledningarna betald föräldraledighet (At 2=5, 6), sjukfrånvaro (At 2=1) 
eller  friårsledig (At=25)  

At5 Har du under hela den tiden fått minst 50 procent a v lönen från din arbetsgivare 
eller annan ersättning som uppgår till minst 50 pro cent av lönen? 

 
1 Ja 
2 Nej     

 88    vet ej  � Se hänvisningstabell6k (nedan) 

                                                      
1 Om en person markerat två frånvaroanledningar på At2a, så frågas efter den huvudsakliga i At2b och det är denna 
huvudsakliga anledning som ska styra selektionen till fråga At5 
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 99    vill ej svara  � Se hänvisningstabell6k (nedan) 
 

Hänvisningstabell6k 
Frånvarande hela referensveckan och med bisyssla 
(AK2=1 & (Bi1=1 eller Bi2=1) ) 

� Bi3a 

Frånvarande hela referensveckan och ej bisyssla  (AK2=1 
& ((Bi1=2 eller Bi2=2)) 

� Omb1 
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Fråga At 6-10 ställs till anställda i arbete referensveckan 
Heltid (Hu 16 = 1), exkl. Hu 30 = 777  

At6a  Hade du under den veckan någon övertid som du  får ersättning för i tid eller 
pengar?  
Deltid (Hu 16 = 2), exkl. Hu 30 = 777 

At6aa  Hade du under den veckan någon mertid eller övertid som du får ersättning för i 
tid eller pengar?  

 Hu 30 = 777 
At6aaa Du har ingen överenskommen arbetstid, men ha de du ändå under den veckan 

någon övertid som du får ersättning för?  
 

Schablonersättning som inte räknas timme för timme skall tas med. Plustid på ”flexen” är vi inte 
intresserade av 

 
1 Ja 
2 Nej   ���� At 9    

 8     vet ej  � At11 
 9     vill ej svara  � At11 
 
At7 Hur många timmar var det ? 
 
 ……….. antal timmar    
 88   vet ej � At8 
 99   vill ej svara � At8 
 
 
At8 Vilken typ av ersättning får du för den övertid en/mertiden? 
 

1 Enbart i tid (kompensationsledighet) 
2 Enbart i pengar (till vanlig eller högre timtaxa) 
3 Kombination av tid och pengar (t.ex. övertidsersättningen som pengar och övertiden som 

kompensationsledighet) 
4 Schablonbelopp som lagts på lönen och/eller längre semester (har i princip förhandlat bort 

övertidsersättningen mot högre lön/längre semester/annan ersättning) 
5 Får ersättning, men vet ej om det blir i tid eller pengar 

 
 88  vet ej  � (Om Hu16=1) At9a, (Om Hu16=2)At9aa 

98  Övrigt   � At8Bes  
 99  vill ej svara  � (Om Hu16=1) At9a, (Om Hu16=2)At9aa 
 
At8Bes Beskriv …………………………………………  
 
 � (Om Hu16=1) At9a, (Om Hu16=2)At9aa 
 

Heltid (Hu 16=1) 
At9a Hade du under den veckan någon övertid som du inte fick ersättning för alls? 

Deltid (Hu 16=2) 
At9aa  Hade du under den veckan någon mertid eller övertid som du inte fick 

ersättning för alls? 
 

1 Ja 
2 Nej   ���� At11 

 8     vet ej  � At11 
 9     vill ej svara  � At11 
 
At10 Hur många timmar var det? 
 
 ………. antal timmar 
 888       vet ej  � At11 
 999       vill ej svara � At11 
 

I arbete under referensveckan: 
At 11 Deltog du i någon lärarledd utbildning på arb etstid under den veckan? 

 Självstudier ska inte tas med 
 

1 Ja     
2 Nej   ���� At13a 

 8     vet ej  � At13 
 9     vill ej svara  � At13 
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At 12 Hur många timmar var det ? 
 
 ………..antal timmar     
 888       vet ej  � At13 
 999       vill ej svara � At13 
 

 
At13a  Hur många timmar arbetade du just den veckan ?  
At13aa  Hur många timmar arbetade du just den vecka n? Räkna även med utbildnings-

timmarna. 
 
 
 ……….. antal timmar   

 (Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
  

Om månadsskifte 
At14 Den veckan går över ett månadsskifte. Var någr a av arbetstimmarna förlagda till 

… veckodagar och datum)? 
Vi frågar om den period som har minst antal dagar 

 
1 Ja    ���� At15 
2 Nej   ���� KBi1a, KBi1b, KBi1c  

 8     vet ej  � KBi1a, KBi1b, KBi1c 
 9     vill ej svara  � KBi1a, KBi1b, KBi1c 

 
At15 Hur många timmar arbetade du den dagen/de daga rna (i din huvudsyssla)? 
 
 ………. antal timmar    
 888       vet ej  � KBi1a, KBi1b, KBi1c 
 999       vill ej svara � KBi1a, KBi1b, KBi1c 
 
 
 
FRÅNVARO OCH ARBETADE TIMMAR I HUVUDSYSSLAN – FÖ, MH  
 

I arbete under referensveckan 
FAt1 Deltog du i någon lärarledd utbildning på arbe tstid under vecka ”datum”? 
 

1 Ja     
2 Nej     ���� FAt3a 
3 Arbetade enbart i bisyssla under referensveckan � FAt6aa 

 8     vet ej    � Fat3a 
 9     vill ej svara    � Fat3a 
 
FAt2 Hur många timmar var det? 
 
 ……….. antal timmar   
 888    vet ej  � Fat3a 
 999    vill ej svara � Fat3a 
 
FAt3a Hur många timmar arbetade du just den veckan?    
FAt3aa Hur många timmar arbetade du just den veckan ? Räkna även med utbildnings-

timmarna.  
 
 …………antal timmar    

(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

Om månadsskifte 
FAt4 Den veckan går över ett månadsskifte. Var någr a av arbetstimmarna förlagda till 

”veckodagar och datum”? 
Vi frågar om den period som har minst antal dagar 

 
1 Ja  � Fat5 
2 Nej   � FAt6a, FAt6aa, FAt6aaa, Bi3a  

 8     vet ej � FAt6a, FAt6aa, FAt6aaa, KBi1a, KBi1b, KBi1c 
 9     vill ej svara � FAt6a, FAt6aa, FAt6aaa, KBi1a, KBi1b, KBi1c 
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FAt5 Hur många timmar arbetade du den dagen/de daga rna (i din huvudsyssla)? 
 
 …………antal timmar    
 
 888    vet ej  � FAt6a, FAt6aa, FAt6aaa, KBi1a, KBi1b, KBi1c 
 999    vill ej svara  � FAt6a, FAt6aa, FAt6aaa, KBi1a, KBi1b, KBi1c 
 
 
 

Frånvarande hela referensveckan 
FAt6a Vilken var anledningen till att du inte alls arbetade under vecka ”datum”? 

Arbete enbart i bisysslan under referensveckan  
FAt6aa Vilken var anledningen till att du inte alls  arbetade i din huvudsyssla under 

vecka ”datum”?  
I arbete referensveckan, men arbetade timmar < genomsnitt 

FAt6aaa Vad var anledningen till att du arbetade xx  timmar mindre än du brukar göra 
just den veckan? 
Högst två anledningar får markeras 

 
Personliga skäl: 
1 Sjuk/läkarbesök/tandläkarbesök 
2 Semester 
3 Värnplikt, civilplikt 
4 Repövning 
5 Betald föräldraledighet vid födsel/adoption (föräldrapenning, pappaledigt) 
6 Annan betald föräldraledighet (tillfällig föräldrapenning, VAB) 
7 Obetald ledighet för vård av barn 
8 Studier 

 
Arbetsmarknadsskäl: 
22 Arbetsbrist 
24 Olämpligt väder 

 
Övrigt: 
31 Flexledig 
32 Kompledig/ledig mot inarbetning 
33 Arbetstidens förläggning 
34 Helgdag/helgdagsafton eller annan arbetsfri dag 
35 Arbete i bisyssla 
 
88    vet ej � (om (AK2=1 eller (AK4=1 och AK5=1)) eller  (Fat1=3)) Fat7a 
                            (frånv. hela ref.veckan eller enbart arb. i bisysslan),  

          (om Bi1=1 eller Bi2=1) Bi3a,  annars Omb1a 
 98    Övrigt   � FAt6Bes 

99    vill ej svara � (om (AK2=1 eller (AK4=1 och AK5=1)) eller  (Fat1=3)) Fat7a 
                            (frånv. hela ref.veckan eller enbart arb. i bisysslan),  

          (om Bi1=1 eller Bi2=1) Bi3a,  annars Omb1a 
 

� (om två svar) FAt6b, Annars (om (AK2=1 eller (AK4=1 och 
AK5=1)) eller  (Fat1=3)) Fat7a (frånv. hela ref.veckan eller enbart arb. 
i bisysslan), (om Bi1=1 eller Bi2=1) Bi3a,  annars Omb1a 

 
 
FAt6Bes Beskriv  ………………………….  
 

� (om två svar) FAt6b, Annars (om (AK2=1 eller (AK4=1 och 
AK5=1)) eller  (Fat1=3)) Fat7a (frånv. hela ref.veckan eller enbart arb. 
i bisysslan), (om Bi1=1 eller Bi2=1) Bi3a,  annars Omb1a 

 
Två anledningar enligt FAt6a  

FAt6b Vilken anledning var den huvudsakliga? 
 Personliga skäl 

1 Sjuk/läkarbesök/tandläkarbesök 
2 Semester  
3 Värnplikt, civilplikt 
4 Repövning 
5 Betald föräldraledighet vid födsel/adoption (föräldrapenning, pappaledigt) 
6 Annan betald föräldraledighet (tillfällig föräldrapenning, VAB) 
7 Obetald ledighet för vård av barn 
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8 Studier 

 
Arbetsmarknadsskäl: 
22 Arbetsbrist 
24 Olämpligt väder 

 
Övrigt: 
31 Flexledig 
32 Kompledig/ledig mot inarbetning 
33 Arbetstidens förläggning 
34 Helgdag/helgdagsafton eller annan arbetsfri dag 
35 Arbete i bisyssla    

  
 88    vet ej  
 99    vill ej svara  
 

� (om (AK2=1 eller (AK4=1 och AK5=1)) eller (Fat1=3)) Fat7a  
frånvarande hela referensveckan eller enbart arbete i bisysslan,  
(om  (AK1=1 + Fat3a<Hu31 och Hu31<>888 och Hu31<>999) och ( FAt6aaa=1 
(endast) eller (FAt6aaa innehar 2 svar och FAt6b=1)) Fat7b   
i arbete referensveckan, men arbetade färre timmar än i genomsnitt samt har sjuk 
som huvudsakligt frånvaroskäl, 
(om Bi1=1 eller Bi2=1) Bi3a,  

 annars Omb1a 
 

Frånvarande hela referensveckan (i huvudsysslan) (AK2=1 och Fat1=3) 
FAt7a  Hur många veckor i rad  har du  varit  helt  frånvarande från arbetet ? Räkna t.o.m. 

vecka <<XX>> ? 
 

.…….. antal veckor  � KBi1a, KBi1a1b, KBi1a1c  
888  vet ej     � KBi1a, KBi1a1b, KBi1a1c 
999  vill ej svara  � KBi1a, KBi1a1b, KBi1a1c 
 
 

 
 
FAt7b  Hur många veckor i rad har du varit frånvara nde del av arbetsveckan? Räkna 

t.o.m. vecka <<XX>>? 
 

.…….. antal veckor  � KBi1a, KBi1a1b, KBi1a1c  
888  vet ej     � KBi1a, KBi1a1b, KBi1a1c 
 999  vill ej svara  � KBi1a, KBi1a1b, KBi1a1c 
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BISYSSLAN   

Bisyssla enligt förra intervjun, exkl. K Bi/Hu 1a = 1 
KBi1a Har du kvar din bisyssla som <<anställd/egen företagare/medhjälpande  

hushållsmedlem>> hos…. <<namn enligt intervjusvar f örra gången>>? 
 

1 Ja    � Bi10  
2 Nej   � KBi1c 
3 Samma arbetsgivare men bytt yrkesställning �Bi 5 

 8     vet ej  � Omb1a 
 9     vill ej svara   � Omb1a 
 

Ej bisyssla enligt förra intervjun 
KBi1b Förra gången hade du inte någon bisyssla. Har  du något sådant arbete nu? 
 

1 Ja   � Bi3a 
2 Nej  � Omb1a    

 8    vet ej � Omb1a 
 9    vill ej svara  � Omb1a 
 

Slutat i bisysslan (K Bi 1a = 2) inkl. om förra bisysslan nu är huvud- 
syssla (K Bi/Hu 1a = 1) 

KBi1c Har du någon annan bisyssla nu? 
Jobb som up var helt tjänstledig från för att arbeta i jobb nr 1 räknas ej 

 
1 Ja   � Bi3a 
2 Nej  � Omb1a    

 8    vet ej � Omb1a 
 9    vill ej svara � Omb1a 

 
Bi3a Hos vem arbetar du i din bisyssla? 
 Namn ………………………………………………..  
 
Bi3b Vilken gatuadress är det till din arbetsplats?  

Gatuadress: …………………………………………… 
 Adress utomlands är ett eget svarsalternativ, hoppa till Bi3e 

 
Kommun eller landsting 

Bi3c Har din arbetsplats ett särskilt namn? 
 …………………………………………………………... 

Om frågan inte har ställts (när det inte är kommun eller landsting) kodas ”7” 
 
Bi3d Postort?  …………………………………………………….. 

Ortslistan används. Om orten inte finns i listan, tryck 1 och enter och  
skriv postorten i klartext  

 
Bi3e Land?  ………………………………………………………… 
 Defaultvärde ”Sverige” 
 
Bi4 Vilken är den huvudsakliga verksamheten på din arbetsplats? 

Endast en verksamhet får anges! 
…………………………………………………………………… 

 
Bi5 Är du anställd, egen företagare eller oavlönad medhjälpare?  
 

1 Anställd   � Bi9a 
2 Företagare   � Bi7 
3 Oavlönad medhjälpare         � Bi6  

 8    vet ej  � Bi9a 
 9    vill ej svara   � Bi9a 

 
Bi6 Drivs det företaget av någon i ditt hushåll? 
 

1 Ja   � Bi9a 
2 Nej  � (Up har ingen bisyssla, sätt  KBi1b=2  eller KBi1c=2) � Omb1a 

 8    vet ej � Omb1a 
 9    vill ej svara  � Omb1a 
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Bi7 Har du någon anställd? 
 

1 Ja 
2 Nej     

 8    vet ej   
 9    vill ej svara  

 
Bi8 Driver du företaget i bolagsform (AB, HB, KB)? 
 

1 Ja 
2 Nej  

 8    vet ej   
 9    vill ej svara  

  
Bi9a Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete? 

Markera rätt yrke i listan och tryck enter � Bi 10 
Om yrket finns ej i listan, tryck 1 och enter 

 ……………………………………………………….. 
 8    vet ej � Bi9b  
 9    vill ej svara � Bi9b 
 
Bi9b Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
     
 ……………………………………………………… � (Om Bi5=1)Bi10, (Om Bi 5 ≠1) Bi11
 8    vet ej   � (Om Bi5=1)Bi10, (Om Bi 5 ≠1) Bi11 
 9    vill ej svara    � (Om Bi5=1)Bi10, (Om Bi 5 ≠1) Bi11 
  
 

Bi 5 =1  
Bi10 Hur många timmar per vecka ska du arbeta enlig t överenskommelse i ditt andra 

arbete (sammanlagt i dina andra arbeten)?  
Om skiftarbete: Räkna ett genomsnitt över en arbetscykel/schemaperiod 

 
 ………… antal timmar   � Bi12 

777 Har ingen överenskommelse om arbetstid � Bi11 
 888    vet ej   � Bi11 
 999    vill ej svara   � Bi11 
  

Bi 5 = 2-3 eller Bi 10 = 777  
Bi11 Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per v ecka? 
 Om variationen är stor, räkna genomsnittet över de senaste 4 veckorna 
 
 ………… antal timmar  � Bi12  
 888    vet ej  � Bi12 
 999    vill ej svara  � Bi12 
 
Bi12 Hur många timmar arbetade du veckan  <<ref.vec kan>>? 
 
 ………… antal timmar � Bi 12 (månadskifte)/Omb1 (ej månadsskifte)  
 888    vet ej  � Omb1a 
 999    vill ej svara  � Omb1a 

 
Om referensveckan går över ett månadsskifte 

Bi13 Den veckan går över ett månadsskifte. Var någr a av de <<svaret Bi 12 >> 
arbetstimmarna förlagda till…. <<veckodagar och dat um>>? 
Vi frågar om den period som har minst antal dagar 

 
1 Ja 
2 Nej  � Omb1a   

 8     vet ej � Omb1a  
 9     vill ej svara  � Omb1a 

 
 
Bi14 Hur många timmar arbetade du den dagen/de daga rna? 
 
 …….. antal timmar   
 888    vet ej  � Omb1a  
 999    vill ej svara  � Omb1a 



                    20 
 
UNDERSYSSELSÄTTNING OCH OMBYTESSÖKANDE – ALLA SYSSELSATTA 
Nu kommer några frågor om du vill förändra din arbe tstid och om du söker annat arbete 
  
 Har uppgivit timmar i Hu 30 eller Hu 31 eller Hu 8 = 9,11 
Omb1a  Du arbetar <<xx>> (Hu 30/31 + Bi 10/11) timmar per vecka. Skulle du vilja 

förändra antalet timmar du arbetar föutsatt att lönen ( FF,FT,TA)/ inkomsten 
(FÖ,MH)  förändras i motsvarande mån?  

 Ej timmar i Hu 30 eller Hu 31, exkl. Hu 8 = 9,11 
Omb1aa Skulle du vilja förändra antalet timmar du arbetar förutsatt att lönen ( FF,FT,TA)/ 

inkomsten ( FÖ,MH) förändras i motsvarande mån? 
 

1 Ja 
2 Nej  � Omb4    

 8     vet ej � Omb4  
 9     vill ej svara  � Omb4 
 
Omb1b Skulle du vilja öka eller minska din arbetsti d? 

 Vid bisyssla: Den sammanlagda arbetstiden i huvud - och bisyssla  
1 Öka 
2 Minska     

 8     vet ej � Omb4  
 9     vill ej svara  � Omb4 

 
Ej bisyssla 

Omb2a Hur många timmar per vecka skulle du vilja ar beta?  
Bisyssla 

Omb2aa Hur många timmar per vecka skulle du vilja a rbeta totalt?  
 
 ……….. antal timmar  � (Om Omb1b=1) Omb3, (Övriga) Omb4 
 888    vet ej  � Omb4  
 999    vill ej svara  � Omb4 
 

(Vill öka, dvs. Omb1b=1)  
Omb3 Hur skulle du vilja öka din arbetstid? Vill du  … 

Flera alternativ får markeras 
 

1 Ha annat arbete hos nuvarande arbetsgivare 
2 Byta arbetsgivare 
3 Arbeta fler timmar i nuvarande arbete 
4 Ha ett extraarbete/bisyssla   

 8    vet ej  � Omb4  
 9    vill ej svara   � Omb4 

 
Omb4 Har du sökt annat arbete eller ett extrajobb u nder de senaste 4 veckorna, dvs. 

under perioden…..? Räkna även med annat arbete hos nuvarande arbetsgivare. 
Båda Ja-alternativen får markeras   

 
1 Ja, annat arbete hos nuvarande eller ny arbetsgivare 
2 Ja, extraarbete/bisyssla 
3 Nej  � (om vill öka) Omb10, (om vill minska, oförändrat) Fackanst1/1a/1b 

 8     vet ej  � KFackAnst1, KFackAnst1a, KFackAnst1b 
 9     vill ej svara   � KFackAnst1, KFackAnst1a, KFackAnst1b 
 
Omb5 Vilken är den främsta anledningen till att du söker annat arbete (eller 

extraarbete)? 
1 Vill öka arbetstiden 
2 Vill minska arbetstiden 
3 Risk att förlora nuvarande arbete 
4 Nuvarande arbete är ett arbete som up betraktar som tillfälligt, medan up söker annat 

arbete 
5 Nuvarande arbete är för fysiskt eller psykiskt krävande 
6 Önskar högre lön 
7 Önskar bättre arbetstider 
8 Vill prova något nytt 
9 Vill ha arbete som bättre motsvarar utbildningen 
10 Andra skäl som har med arbetsförhållandena att göra (arbetets innehåll, resor i arbetet…) 

 
 88   vet ej  � Omb6 

98   Övrigt   � Omb5Bes   
 99   vill ej svara  � Omb6 
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Omb5Bes Beskriv  ………………………………………………………. 
 88   vet ej 
 99   vill ej svara 
  

Omb 4= 1-2 
Omb6 Hur många veckor har du sökt annat arbete (ell er extraarbete)? 
 
 …………. antal veckor    
 888   vet ej 
 999   vill ej svara 
 
Omb7 Sökte du i första hand en anställning eller vi lle du arbeta som egen företagare? 
 
 1    Anställning � (Omb1b=1) Omb8, (Omb1b=2) Omb9, (Omb1a=2) Omb12 
 
 2    Egen företagare/medhjälpande hushållsmedlem � (Omb1b=1) Omb10,  
                                 (Omb1b=2) Omb12, (Omb1a=2) Omb12 
 8    vet ej � (Omb1b=1) Omb10, (Omb4=1,2 och Omb1b≠1) Omb12, (övriga) Utb1 
 9    vill ej svara � (Omb1b=1)Omb10, (Omb4=1,2 & Omb1b≠1) Omb12, (övriga) Utb1 
 
 --- Omb4=21 � Omb10 

1) Enbart svarsalternativ 2 skall vara markerat 
 

Ombytessökande som söker anställning och som vill öka,  
dvs. Omb 4=1 och Omb7 = 1 och Omb1b = 1 

Omb8 Kan du acceptera kortare arbetstid än … (enligt svar Omb2) i ett nytt jobb? 
 

1 Ja  � Omb10a 
2 Nej  � Omb10a 

 8    vet ej � Omb10a 
9    vill ej svara  � Omb10a 

 
Ombytessökande som söker anställning och som vill minska,  
dvs. Omb4=1 och Omb7 = 1och Omb1b = 2 

Omb9 Kan du acceptera längre arbetstid än … (enligt svar Omb2) i ett nytt jobb? 
 

1 Ja  � Omb12 
2 Nej  � Omb12    

 8    vet ej � Omb12 
9    vill ej svara  � Omb12 

 
Vill öka, dvs. Omb1b=1 

Omb10a  Hade du kunnat arbeta fler timmar under vecka <<v eckonr>>, dvs. <<datum>> 
eller börja göra det inom 14 dagar? 

 
1 Ja  � omb10b   
2 Nej  � omb11   
8    vet ej � Omb12/K FackAnst1a/1b 
9    vill ej svara � Omb12/K FackAnst1a/1b 
 
Om omb1b=1 och Omb10=1 (Vill öka arbetstid och kunnat ta arbete inom 14 dagar) 

Omb10b  Du sa att du vill och kan öka din arbetstid . Hur många veckor i rad har det varit 
så? 

 
 Räkna antalet veckor fram t.o.m. referensveckan 
 

……… veckor     
888    vet ej   
999    vill ej svara  
 
--- Ombytessökande (Omb 4=1-2) � Omb 12 
--- Ej ombytessökande (Omb 4=3, pb) � FackAnst 1 (FF/FT/TA) 

 Utb 1a (FÖ, MH) 
 
 
 
 
Omb11 Vilken var den främsta anledningen till att d u inte kunde det? 
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1 Studier 
2 Värnplikt/civilplikt 
3 Kunde inte lämna nuvarande arbete så snabbt, pga uppsägningstid 
4 Egen sjukdom eller handikapp 
5 Personliga skäl eller familjeskäl 
88   Vet ej � Omb12/KFackAnst1a/1b 
98   Övrigt  � Omb11Bes 
99   Vill ej svara � Omb12/KFackAnst1a/1b 
 

 
Omb11Bes  Beskriv ……………………………………………………………… 

88   Vet ej 
99   Vill ej svara  

 
--- Ej ombytessökande, dvs. Omb 4 = 3, pb � Utb 1(FÖ/MH)/ 

 K FackAnst 1a/1b(FF,FT,TA)  
 
 
 
Omb12 Hur gjorde du när du sökte annat arbete (elle r extraarbete) under de senaste 4 

veckorna, dvs. under perioden…….? 
 

Flera alternativ kan markeras. Vid svar ”utomlands” fråga hur up sökte utomlands och koda 
lämpligt alternativ 
  
1 Kontakt med arbetsförmedlingens personal för att hitta ett jobb 
2 Letade själv i arbetsförmedlingens platsbank, platsjournal, anslagstavla m.m. eller skrev in 

mig i arbetsförmedlingens sökandebank 
3 Sökte i andra jobbdatabaser (ej af:s) via Internet 
4 Kontaktade rekryteringsföretag eller privat arbetsförmedling 
5 Kontaktade arbetsgivare direkt 
6 Svarade på eller satte in annons i tidning /jobbdatabas/Internet 
7 Läste annonser (även via Internet), enskilda hemsidor, texttv 
8 Frågade vänner och bekanta, släktingar 
9 Fackförbund, skola, kurator, försäkringskassa 

 
10 Gjorde ett test/prov, en anställningsintervju 
11 Startar eget och sökte efter mark, lokaler eller utrustning  
12 Sökte finansiering, tillstånd eller licenser för att starta eget 

 
13 Väntade på svar på gjorda ansökningar 
14 Väntade på att kallas till arbetsförmedling (offentlig) 
15 Väntade på svar från uttagningsprov för statstjänstemän 
16 Väntade på arbetsmarknadsåtgärd 
17 Aktuell sökande på Arbetsförmedlingen, men enbart för att få ekonomisk ersättning 
88   Vet ej � Omb14 
98   Övrigt  � Omb12Bes 
99   Vill ej svara � Omb14 

 
 
Omb12Bes Beskriv ……………………………………………………………… 

88   Vet ej  � Omb14 
99   Vill ej svara  � Omb14 

 
Omb13 Har du sökt på några fler sätt? 
 

1 Ja  � Gå tillbaka till Omb12 
2 Nej      

 8     vet ej   
9     vill ej svara   

 
Omb14 Är du inskriven som arbetssökande på arbetsfö rmedlingen? 
 

1 Ja  
2 Nej   �K FackAnst 1a/1b (FF,FT,TA)/ Utb 1a (FÖ,MH) 

 8    vet ej   
9    vill ej svara 
 

Omb15 Får du ersättning från arbetslöshetskassa (A- kassa)? 
 

1 Ja  �K FackAnst 1a/1b (FF,FT,TA)/ Utb 1a (FÖ,MH) 
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2 Nej    �K FackAnst 1a/1b (FF,FT,TA)/ Utb 1a (FÖ,MH) 

 8    vet ej  �K FackAnst 1a/1b (FF,FT,TA)/ Utb 1a (FÖ,MH) 
9    vill ej svara  �K FackAnst 1a/1b (FF,FT,TA)/ Utb 1a (FÖ,MH) 
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FACKFRÅGOR TILL FF, FT ,TA  
 

  Fackligt ansluten förra intervjun 
KFackAnst1a  Är du fortfarande ansluten till <<fack förbund vid förra intervjun>>? 
 

   Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 
 

1 Ja, oförändrat  � Utb1a 
2 Nej, bytt fackförbund  � FackAnst2 
3 Nej, ej ansluten längre  � Utb1a 

 8     vet ej  � Utb1a 
 9     vill ej svara   � Utb1a 

 
  Ej fackligt ansluten förra intervjun 

KFackAnst1b  Förra gången var du inte fackligt ansl uten. Är du det nu?   
   Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 

 
1 Ja � FackAnst2 
2 Nej  � Utb1a 

 8     vet ej � Utb1a 
 9     vill ej svara  � Utb1a 
 

Bortfall på FackAnst1 förra intervjun  
FackAnst1  Är du fackligt ansluten? 

Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 
 
1 Ja 
2 Nej   � Utb1a 

 8    vet ej  � Utb1a 
 9    vill ej svara   � Utb1a 
 
FackAnst2   Vilket förbund tillhör du? … 

Om up’s svar finns i listan – markera & tryck enter! � Utb1a 
Omnamnet ej finns i listan  - tryck 1 enter! 
 
88  vet ej – tryck F8  � FackAnst3  
 98  Ej med i listan  � FackAnst2Bes   

 99  vill ej svara   � FackAnst3 
 
FackAnst2Bes. Skriv det förbund som ej fanns i list an: 
 
  ………………………………………………………………………………. 

88  vet ej  � FackAnst3  
 99  vill ej svara  � FackAnst3 
 
FackAnst3   Vet du vilken centralorganisation du ti llhör? 
 

1 LO 
2 TCO 
3 SACO 
4 Övriga   

 8    vet ej � Utb1a 
 9    vill ej svara  � Utb1a 
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STUDIER - UTBILDNING   ALLA 
 
Nu kommer några frågor som handlar om studier.  
 

FF, FT, TA, FÖ, MH 
Utb1a  Var du under vecka <<veckonr>>, dvs. <<datum >> inskriven som aktiv 

studerande i någon skola? 
Utan arbete 

Utb1aa  Var du under vecka <<veckonr>>, dvs. <<datu m>> inskriven som aktiv 
studerande i någon skola eller deltog du i något ar betsmarknadspolitiskt 
program? 

  
 Vid kortare lov som sportlov, vinterlov, jullov, påsklov kodas ”Ja”. Sommarlov kodas på 

svarsalternativ 3. Vid längre studieuppehåll av andra skäl än sommarlov kodas ”Nej”.  
 

1 Ja  � Utb2 
2 Nej  
3 Sommarlov 

 8    vet ej � Utb9 
 9    vill ej svara  � Utb9 

 
 

Utb 1a/aa = 2,3 
Utb1b  Var du det någon gång under veckorna <<vecko nr>>, dvs. <<datum>>? 
 

1 Ja 
2 Nej  � Utb9 
3 Sommarlov    

 8    vet ej � Utb9 
 9    vill ej svara  � Utb9 
 
 
Utb2  Vilken typ av utbildning var det? 
 

1 Grundskola  (ISCED 2)               � Utb5a 
2 Svenskundervisning för invandrare (SFI) (ISCED 2) � Utb5a 
3 Gymnasieskola (ISCED 3)                         � Utb5a 

 
4 Vuxenutbildning  (Komvux)    � Utb3a 
5 Folkhögskola    � Utb3b 
6 Universitet/högskola    � Utb3c 
7 Utländsk utbildning    � Utb3b 
8 Annan utbildning (t.ex. kvalificerad yrkesutbildning, Beckmans skola, International 

Business School, RMI School of Communication, Pålmans handelsinstitut, 
pastorsutbildning, diakonutbildning)   � Utb3d 

 
9 Arbetsmarknadsutbildning via arbetsförmedlingen  � Utb3b 

 
10 Förberedande utbildning    � Utb5aa 
11 Kommunalt ungdomsprogram/Ungdomsgarantin   � Utb5aa  
12 Jobbgarantin för ungdomar 16-24 år   � Utb5aa 
13 Arbetslivsinriktad rehabilitering   � Utb5aa 
14 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling   � Utb5aa  
15 Projekt med arbetsmark. politisk inriktn.   � Utb5aa 
16 Arbetspraktik/Arbetsträning   � Utb5aa 
17 Jobb- och utvecklingsgarantin (studieaktivitet)  � Utb5aa 
18 Lärlingsplatser    � Utb5aa 

 
23 Anställningsstöd/Plusjobb/Instegsjobb/Nystartsjobb/ 

Nyfriskjobb �     Fel räknas som jobb, sätt Ak 1 eller Ak 2 = 1 
 

87   Övrigt arbetsmarknadspolitiskt program   � Utb2Bes 
88   Vet ej    � Utb9 
98   Övrigt     � Utb2Bes 
99   Vill ej svara    � Utb9 

 
Utb2Bes   Beskriv  …………………..  � Utb5a/Utb5aa 
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Utb3a  Var det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning eller var det en 

påbyggnadsutbildning? 
 

1 Grundläggande vuxenutbildning (ISCED 2)  � Utb5a 
2 Gymnasial vuxenutbildning (ISCED 3)  � Utb5a  
3 Påbyggnadsutbildning (ISCED 4)  � Utb5a 

 8     vet ej   � Utb9 
 9     vill ej svara    � Utb9 
 
Utb3b  Var det på grundskolenivå, gymnasial nivå el ler eftergymnasial nivå? 
 

1 Grundskolenivå (ISCED 2)   � Utb5a 
2 Gymnasial nivå (ISCED 3)   � Utb5a 
3 Eftergymnasial nivå (ISCED 4 el 5)  � Utb4 

 8     vet ej   � Utb9 
 9     vill ej svara    � Utb9 
 
Utb3c  Deltog du i grundutbildning eller forskarutb ildning? 

Alla utbildningar oavsett längd som inte tillhör forskarutbildningen ingår i grundutbildning 
 
1 Grundutbildning (ISCED 4 el 5)  � Utb4 
2 Forskarutbildning (lic., doktorand) (ISCED 6)� Utb5a 

 8     vet ej   � Utb9 
 9     vill ej svara    � Utb9 
 
Utb3d  Var det utbildning på gymnasial eller efterg ymnasial nivå? 

Om up går en utbildning med inslag av eftergymnasial nivå � markera eftergymnasial 
 
1    Gymnasial nivå  (ISCED 3)   � Utb5a 
2    Eftergymnasial nivå (ISCED 4 el 5)  � Utb4 

 8    vet ej   � Utb9 
 9    vill ej svara    � Utb9 

 
Utb4  Hur lång är utbildningen totalt? 

Det är utbildningens formella längd som avses, dvs. den har inget att göra med hur lång tid det 
tar för up att fullfölja studierna. 
 
1 Kortare än två år 
2 Två år eller längre 

 8     vet ej   � Utb5a 
 9     vill ej svara    � Utb5a 

 
Utb1a/aa=1 och Utb 2 = 1-9,98 

Utb5a   Studerade du på heltid eller deltid?  
  Utb1a/aa=1 och Utb 2=10-18,87 
Utb5aa  Var det på heltid eller deltid?   
 

1 Heltid  � Utb9 (Utb1b=3)/Utb6a/aa (Utb1a=1)/ se efter Utb6a/aa(Övriga)  
2 Deltid � Utb9 (Utb1b=3)/Utb6a/aa (Utb1a=1)/ se efter Utb6a/aa(Övriga) 

 8     vet ej � Utb6a/aa(Utb1a=1)/ se efter Utb6a/aa(Övriga)  
 9     vill ej svara   � Utb6a/aa(Utb1a=1)/ se efter Utb6a/aa(Övriga) 
  

 
Utb2=1-9,98 och Utb1a=1 

Utb6a  Hur många timmar ägnade du sammanlagt åt stu dierna under vecka 
<<veckonr>>? Räkna både med lektionstid och annan s tudietid. 

 Utb2=10-18,87 och Utb1a=1 
Utb6aa Hur många timmar var det under vecka <<vecko nr>>?  
   
 Med annan studietid avses, läxläsning, hemarbete, inläsning m.m. 

 
………… timmar  � se nedan   
888   Vet ej  � Utb9 
999   Vill ej svara  � Utb9 
 
--- (Utb 2=1-9,98 och At11=1 och Utb 6a>0) eller(Utb 2=1-9,98 och  
FAt1=1 och Utb 6a>0)  � Utb 7 
--- Övriga Utb 2=1-9,88,98,99 � Utb 9 
--- Utb 2=10-18, 87 � Utb 6b 
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Utb 2 = 10-18, 87 

Utb6b Hur många timmar var det sammanlagt under vec korna <<veckonr>>?
    

 
………… timmar      � Utb9   
888   Vet ej  � Utb9 
999   Vill ej svara  � Utb9 
 
Formell utbildning på arbetstid, dvs.  
(Utb2=1-9, 98 och At11=1) eller (Utb2=1-9, 98 och FAt1=1) 

Utb7  Var några av dessa timmar lärarledda och på b etald arbetstid? 
 

1 Ja 
2 Nej   � Utb9 

 8     vet ej  � Utb9 
 9     vill ej svara   � Utb9 
 
Utb8  Hur många? 
 

……….. timmar  � Utb9 
888    Vet ej  � Utb9 
999    Vill ej svara  � Utb9 

 
Utb9 Deltog du, på din fritid, i någon kurs eller a nnan aktivitet som leddes av lärare 

eller instruktör under vecka <<veckonr>>? 
Läs upp följande exempel: t.ex. Studiecirkel, föreläsning, gympapass och trafikskola 

 
 <<Veckonr>> = <<datum>> 
 

1 Ja   � Utb10 
2 Nej   � Utb13  

 8     vet ej  � Arbl1/Verks1 
 9     vill ej svara   � Arbl1/Verks1 
 
Utb10  Hur många timmar var det (sammanlagt)? 
 Här ska bara lärarledda lektionstimmar på fritiden räknas. Självstudier tas inte med. 

……… antal timmar 
 888    vet ej  � Arbl1/Verks1 
 999    vill ej svara  � Arbl1/Verks1 

 
Utb13 Deltog du i någon sådan kurs eller aktivitet (även) under veckorna <<veckonr>> 

och nu gäller det både arbetstid och fritid? 
<<Veckonr>> = <<datum>> 
 
1 Ja 
2 Nej   � Se hänvisning efter Utb14 

 8    vet ej  � Arbl1/Verks1 
 9    vill ej svara   � Arbl1/Verks1 

 
 
 
 
 

Utb14 Hur många timmar var det sammanlagt under de veckorna? 
 

……… antal timmar 
 888    vet ej  � Arbl1/Verks1 
 999    vill ej svara  � Arbl1/Verks1 

 
--- FF, FT, TA, FÖ, MH � Verks1(se anvisning för Verks1) 
--- Utan arbete � Arbl 1 
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HUVUDSAKLIG VERKSAMHET TILL ALLA, UTOM ENBART HELTIDSSYSSELSATTA I ARBETE 
ELLER ENBART HELTIDSSTUDERANDE  
 

Alla, utom heltidssysselsatta personer i arbete (KHu16a=1 eller KHu16b=2 eller Hu16=1 och 
At13, Bi12 el FAt3 > 0) eller heltidsstuderande (Utb1a/aa=1 och Utb5=1) och arbetssökande 
((Arbl2=1 och Arbl15=1) eller (Arbl3=1 och Arbl15=1 och Arbl19a=1-12 )). Undantag: Up som 
är både heltidsstuderande och arbetssökande skall ha Verks 1, liksom up som är både heltids-
sysselsatt i arbete och heltidsstuderande. 

 
 
 
Verks1 Vad betraktar du dig huvudsakligen som? Är d et … 
 

Läs upp några av alternativen för up och avsluta med ”eller något annat” 
 

1 Förvärvsarbetande 
2 Studerande 
3 Arbetssökande 
4 Hemarbetande/vård av barn 
5 Värnpliktig  
6 Ledig 
7 Pensionär 
8 Sjuk mindre än 1 år framåt   
9 Långvarigt sjuk 1 år framåt eller mer (t.ex. sjukersättning/förtidspension av hälsoskäl) 

(Sätts till Grad EX om ej sysselsatt)  
10 Intagen för vård mindre än 1 år framåt   
11 Intagen för vård 1 år framåt eller mer  (Sätts till Grad EX om ej sysselsatt) 

   
 88    vet ej  � Se hänvisning under Verks1Bes 
 98    Övrigt  � Verks1Bes 
 99    vill ej svara  � Se hänvisning under Verks1Bes 

  
 
Verks1Bes Beskriv  ………………………………… 
 
 � KFAM1, (om 1:a intervju i rotationsgr. 2) ArVerks1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÖRHÅLLANDEN FÖR ETT ÅR SEDAN -  FRÅGOR TILL ROTATIONSGRUPP 2  
 
Till alla utom: AktuelltÅr/Mån – HuStartArbAr/HuStartArbMan från föregående gång ≥1  
 
ArVerks1 Vad gjorde du huvudsakligen för ett år sed an? Var du….. 
 

Läs upp några av alternativen för up och avsluta med ”eller något annat” 
 

1 Förvärvsarbetande    � ArVerks2 
2 Studerande    � KFam1 
3 Arbetssökande   � KFam1 
4 Hemarbetande/vård av barn eller vuxna anhöriga  � KFam1 
5 Värnpliktig    � KFam1 
6 Ledig    � KFam1 
7 Pensionär    � KFam1 
8 Sjuk/sjukersättning/förtidspension  � KFam1 
9 Intagen för vård   � KFam1 

 
 88    vet ej  � KFam1 
 98    Övrigt  � ArVerks1Bes 
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 99    vill ej svara  � KFam1 
 
ArVerks1  Bes   Beskriv………………………………… 
 88     vet ej  � KFam1 
 99     vill ej svara  � KFam1 
 
 
 
ArVerks2 Var det arbete du hade för ett år sedan en  anställning eller arbetade du som 

egen företagare eller som oavlönad medhjälpare?   
 

1 Anställd    � ArVerks5a 
2 Företagare, fri yrkesutövare  � ArVerks4 
3 Oavlönad medhjälpare   � ArVerks3 

 8     vet ej   � ArVerks5a 
 9     vill ej svara    � ArVerks5a 

    
ArVerks3  Drevs det företaget av någon i ditt hushå ll? 
 

1 Ja   � ArVerks5aa   
2 Nej  � Detta räknas inte som arbete i AKU. Utred, backa till ArVerks1 

 8     vet ej � ArVerks5aa 
 9     vill ej svara  � ArVerks5aa 

    
ArVerks4 Hade du någon anställd?  
 

1 Ja 
2 Nej 

 8    vet ej  � ArVerks5aa 
 9    vill ej svara   � ArVerks5aa 
 

Anställda 
ArVerks5a Hos vem arbetade du då för ett år sedan?  

Företagare och medhjälpare  
ArVerks5aa Vad hette företaget?  
 

Namn:................................................. 
 
ArVerks5b Vilken gatuadress var det till din arbets plats?  
 

Gatuadress: ………………………….. 
Adress utomlands är ett eget svarsalternativ, hoppa till ArVerks 5e 
 
 

 
 Kommun eller landsting 
ArVerks5c Hade din arbetsplats ett särskilt namn? 
 

Arbetsplatsens namn/benämning:…………….. 
 Om frågan inte har ställts (när det inte är kommun eller landsting) kodas ”7” 
 
 
ArVerks5d Postort: …………………………………….. 

Ortslistan används. Om orten ej finns i listan, tryck 1 och enter och skriv  
Postorten i klartext 
 

 
ArVerks5e Land : ……………………………………….. 
 Defaultvärde ”Sverige” 
 
 
ArVerks6 Vilken var den huvudsakliga verksamheten p å din arbetsplats? 

……………………………………………….   � KFAM1 
Endast en verksamhet får anges 

 8    vet ej   � KFAM1 
 9    vill ej svara    � KFAM1 
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FAMILJEFRÅGOR  
Nu kommer familjefrågorna 
 

Om bakgrundsdata finns 
KFam1 Förra gången du intervjuades var du <<gift/sa mbo/ ensamstående/registrerad 

partner>>. Är du fortfarande det? 
4 Ja, oförändrat � KFam2 
Nej, ändrat till… 
1 Gift  � KFam2 
2 Sambo  � KFam2 
3 Ensamstående � KFam2 
5 Registrerad partner � KFam2 

 8    vet ej  � KFam2 
 9    vill ej svara   � KFam2 
  

Om bortfall på frågan förra intervjun 
Fam1 Är du gift, sambo eller ensamstående? 
 

1 Gift  � KFam2 
2 Sambo  � KFam2 
3 Ensamstående � KFam2   
5 Registrerad partner � KFam2 
8     vet ej  � KFam2 

 9     vill ej svara   � KFam2 
  

Om KFam1/Fam1=gift/sambo -”ni”. Om K18 =ensamstående – ”du”.  
KFam2 <<Du>>/<<ni>> hade förra gången <<antal barn/ inga >> barn som bodde 

hemma.  
Om barn vid förra tillfället visas födelseår och månad. 
Är det fortfarande så? 
1 Ja, oförändrat   � Slut 
2 Nej, tillkommit   � KFam3 
3 Nej, lämnat   � KFam2a 
4 Nej, både lämnat och tillkommit  � KFam2a 

 8    vet ej � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 9    vill ej svara� Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 

Om något barn lämnat 
KFam2a-j Hur är det med följande barn?     

Ställs för varje barn. År och månad för alla barn visas. 
0 Ingen ändring 
1 Lämnat     

 8     vet ej � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 9     vill ej svara � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 

 
--- Om KFam2=3 � KFam4 
--- Om KFam2=4 � KFam3 

 
Om något barn tillkommit 

KFam3 Hur många barn har tillkommit? 
 ……….. antal  
 8    vet ej � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 9    vill ej svara� Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 

För tillkomna barn 
KFam3a-j När är barnen födda? (År månad räcker)   

Ta med barn under 25 år 
 

Barn 1, År, månad.………….. Barn 5, År, månad…………….. 
Barn 2, År, månad…………… Barn 6, År, månad……………. 
Barn 3, År, månad…………… osv, osv. t.o.m. Barn 10 
Barn 4, År, månad……………  

 88    vet ej � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 99    vill ej svara� Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 
KFam4 Antalet barn som bor hemma är alltså … (antal  efter förändring)? 
 
 ……… antal barn 
 HÄRIFRÅN FORTSÄTTER INTERVJUN I HUSHÅLLSTILLÄGGET � (EHUS1) 


