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   2008-12-01 

Kontrollblankett SÅ, UA  

Först ett par frågor om de månader som gått sedan f örra intervjun. 
 
UTAN ARBETE  
 
K1UA Vid förra intervjun hade du inget arbete.… Har  du arbetat något sedan dess 

(dvs. de tre senaste månaderna)? 
 

1 Ja  � Ak1KUA   
2 Nej  � (om arbetssökande förra gången (dvs. sökt och kunnat arbeta)) K2UA,     
                                (Övriga)  Utb1a  
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Ak1KUA Hade du ett arbete även under vecka <<refere nsveckan>>, dvs. <<startdatum 

ref.veckan - slutdatum ref.veckan>>? 
Om up är anställd och tillfälligt frånvarande referensveckan räknas detta som att up har arbete 
(svar = Ja).  
 
Undantag: Om anställningen är av typen ”kallas vid behov” och up inte arbetat referensveckan 
så räknas det inte (svar = Nej). 
 
1 Ja  � (Om Arbetssökande (exkl. avvakt. ≤ 3mån) f.g.) K4UA, (Övriga) AK1 (Omklass) 
2 Nej � (Om Arbetssökande (exkl. avvakt. ≤ 3mån) f.g.) K4UA, (Övriga, om UP <25år 

Tarb1aaK, Om UP ≥ 25år Tarb2a) 
 (Inget partiellt bortfall tillåtet) 

      
 

K2UA Vid förra intervjun var du arbetssökande, är d u fortfarande det? 
 

1   Ja   � K3UA 
2   Nej  � K4UA     
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
 
K3UA Har du sökt arbete hela tiden?  

Tillfälligt förhinder att söka under kortare tid än 14 dagar avbryter inte en arbetssökandeperiod. 
 

1 Ja   � Utb1 
2 Nej  � K4UA    
8     vet ej � se Hänvisningstabell SÅUA1 (nedan) 
9     vill ej svara � se Hänvisningstabell SÅUA1 (nedan) 

 
 
 Arb.sök förra gången  och (K1UA=1 eller K3UA=2 eller K2UA=2) 
K4UA Hur många veckor fortsatte du att vara arbetss ökande räknat från <<datum>> 

dvs. vecka <<första veckan efter ref.veckan>>? 
 
Antal veckor:………………  � se Hänvisningstabell SÅUA1 (nedan) 
Vid svar >13 veckor: Utred, up tycks ha gjort avbrott; är K3UAa resp. K1UA rätt? 
8    vet ej  � se Hänvisningstabell SÅUA1 (nedan) 
9    vill ej svara  � se Hänvisningstabell SÅUA1 (nedan) 
 

 
Hänvisningstabell SÅUA1 
K1UA=2 �Utb1 (Tarb-frågorna hämtas) 
Ak1KUA=1 � OMKLASS (Ak1 osv.) 
Ak1KUA=2 och up < 25 år �Tarb1aaK 
Ak1KUA=2 och up ≥  25 år �Tarb2a 
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UTAN ARBETE  - TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET  
 

Om up är under 25 år  
Tarb1aaK Det arbete/de arbeten du haft sedan förra intervjun, var det feriearbete(n) eller 

någon annan typ av jobb? 
 

1 Ja, bara feriearbete � Utb1 (Hämta Tarb svar från tidigare intervju om det finns) 
2 Nej, annan anställning � ställ ALLA Tarb frågorna 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Tarb2a Vilket år slutade du ditt senaste arbete/det  arbetet?  

Gäller i förekommande fall när up slutade det senaste inhoppet eller säsongarbetet 
 

År med 4 siffror:  ………. 
6666   Vet ej, men 3-8 år sedan           � Tarb3 

 7777    Vet ej,men mer än 8 år sedan �  Utb1a   
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

  
Om de två senaste åren: 

Tarb2b Vilken månad? 
 

Månad med siffror: ………     
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Personer som haft något arbete de senaste åtta åren: 

Tarb3 Vilken var den främsta anledningen till att d u slutade ditt senaste arbete/det 
arbetet? 

 
1 Personal- eller driftsinskränkning 
2 Nedläggning/konkurs/sålt företaget 
3 Arbetet var tidsbegränsat (inkl. säsongarbete) 
4 Vård av barn eller vuxna anhöriga/släktingar 
5 Andra personliga skäl/familjeskäl 
6 Hälsoskäl 
7 Studier 
8 Förtida pension 
9 Ålderspension 
10 Missnöje med arbetsförhållandena 
11 Värnplikt 
12 Långa resor/dåliga kommunikationer 
13 Ville sluta 
 
88    vet ej     � Tarb4 
98    övrigt     � Tarb3Bes 
99    vill ej svara   � Tarb4 
 

Tarb3Bes  Beskriv  ………………………………… 
 
 
Tarb4 Var ditt senaste arbete en anställning eller arbetade du som egen företagare 

eller som oavlönad medhjälpare?   
 

1 Anställd   � Tarb7a 
2 Företagare, fri yrkesutövare � Tarb6 
3 Oavlönad medhjälpare �Tarb5   
8    vet ej   �Tarb7a   
9    vill ej svara  �Tarb7a 

 
Tarb5 Drevs det företaget av någon i ditt hushåll?  
 

1 Ja    � Tarb7aa 
2 Nej � Detta räknas inte som arbete i AKU. Utred, backa till Tarb1: Har up haft något annat 

jobb tidigare? 
8     vet ej   �Tarb7aa   
9     vill ej svara   �Tarb7aa 
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Tarb6 Hade du någon anställd?  
 

1 Ja 
2 Nej     
8     vet ej   �Tarb7aa   
9     vill ej svara   �Tarb7aa 
 
Anställda 

Tarb7a Hos vem arbetade du senast? 
Företagare och medhjälpare  

Tarb7aa Vad hette företaget?  
 

Namn:........................................ 
 
Svarskod 3 = samma arbetsgivare som förra gången, hoppa till Utb1a 

 
Tarb7b  Vilken gatuadress var det till din arbetspl ats? 
 

Gatuadress: ………………………………………………. 
Adress utomlands är ett eget svarsalternativ, hoppa till Tarb 7e 

 
 Kommun eller landsting 
Tarb7c  Hade din arbetsplats ett särskilt namn? 
 

Arbetsplatsens namn/benämning:…………………………  
 Om frågan inte har ställts (när det inte är kommun eller landsting) kodas ”7” 
 
Tarb7d  Postort: ………………………………………………….. 
 Ortslistan används. Om orten inte finns i listan, tryck 1 och enter och skriv  

postorten i klartext 
 
Tarb7e  Land:  …………………………………………………….. 
 Defaultvärde ”Sverige” 
 
Tarb8  Vilken var den huvudsakliga verksamheten på din arbetsplats? 
 

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

 
Tarb9a  Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete?  
 

..............................................................................……… 
 

 Markera rätt yrke i listan och tryck enter �  Utb1aa  
Om yrket inte finns i listan, tryck 1 och enter och skriv yrket i klartext 

 
Tarb9b  Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter ? 

..............................................................................………… 
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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 
 
Utb1a/Utb1aa = 2,3 

Utb1b  Var du det någon gång under veckorna <<vecko nr>>, dvs. <<datum>> 1? 
 

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 

 
  
 

                                                      
1 Tiden avser de tre veckorna före referensveckan 
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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 Utb2 = 1-9,98 

Utb5a   Studerade du på heltid eller deltid?  
  Utb1a/aa=1 och Utb2=10-18,87 
Utb5aa  Var det på heltid eller deltid?   
 

1 Heltid  � Utb9 (Utb1b=3)/Utb 6a/aa (Utb1a=1)/ se efter Utb6a/aa(Övriga)  
2 Deltid � Utb9 (Utb1b=3)/Utb 6a/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)
  

Utb 2 = 1-9,98 och Utb 1a = 1 
Utb6a  Hur många timmar ägnade du sammanlagt åt stu dierna under vecka 

<<veckonr>>? Räkna både med lektionstid och annan s tudietid. 
 Utb 2 = 10-18,87 och Utb 1a = 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 nedan efter Utb14 

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

 
 

Utb14 Hur många timmar var det sammanlagt under de veckorna? 
 Här ska lärarledda lektionstimmar räknas oavsett om det sker på fritid eller arbetstid. 

Självstudier tas inte med. 
 

……… 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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UTAN ARBETE     
 
Nu kommer några frågor som handlar om att söka arbe te 
 
Arbl1K Hade du under vecka <<ref.veckan>> en överen skommelse om att börja arbeta 

någonstans? 
 

1 Ja 
2 Nej  � Arbl3    
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Kontroll: Svar= Ja om fråga K 3UAaa=1. ”Utred ! Up har i fråga K 3UAaa svarat att han/hon 
avvaktat ett arbete hela tiden sedan förra intervjun” 

 
Arbl2  När börjar du? 
 

1 Inom 3 månader  
2 Om mer än 3 månader 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Arbl3  Har du sökt arbete de senaste 4 veckorna, dv s. under perioden <<datum>>? Det 

gäller även arbete med få timmar eller att du försö kt etablera dig som egen 
företagare.  

 
1 Ja  � Arbl4aa  
2 Nej � Arbl4a  
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
 
Ej sökt 

Arbl4a  Fast du inte sökt, skulle du velat ha arbet e vecka  <<veckonr>>, dvs. <<datum>>?   
Sökt eller avvaktar inom 3 mån 

Arbl4aa  Skulle du velat ha arbete vecka <<veckonr> >, dvs. <<datum>>?    
 

1 Ja 
2 Nej � Arbl6aa (Arbl3=2 och Arbl2≠1) / Arbl5 (Övriga) 
3 Up arbetat referensveckan � Fel, gå tillbaka till Ak 1  

 8    vet ej  � Se hänvisningstabellSÅUA5 
 9    vill ej svara   � Se hänvisningstabellSÅUA5 
 

Velat arbeta ref.veckan (Arbl4 = 1) eller ej velat arbeta ref.veckan, men sökt eller  
avvaktar inom 3 mån [Arbl4=2 och (Arbl3=1 eller Arbl2=1)] 

Arbl5  Hur många timmar per vecka skulle du vilja a rbeta?  
 

......... timmar 
888    vet ej   � Se hänvisnningstabellSÅUA5  
999    vill ej svara  � Se hänvisnningstabellSÅUA5 

 
HänvisningstabellSÅUA5 
Avvaktar arbete ≤ 3 mån (Arbl2=1 och Arbl3=2) �Arbl11aa 
Sökt (Arbl3=1) � Arbl11a 
Ej sökt (exkl. avvakt ≤  3 mån), men vill (Arbl3=2 och Arbl2≠1 och 
Arbl4=1,8,9 

� Arbl6a 

Ej sökt (exkl. avvakt ≤  3 mån), och vill inte (Arbl3=2 och Arbl2≠1 och 
Arbl4=2,8,9) 

�Arbl6aa 

Ej sökt (Exkl. avvakt ≤  3 mån), och Arbl4=pb) �Verks1 
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Ej sökt (exkl. avvaktar ≤≤≤≤ 3 mån), men vill (Arbl3=2 och Arbl2≠1 och Arbl4=1,8,9) 
Arbl6a Vad är främsta anledningen till att du inte sökt arbete? 

Ej sökt (exkl. avvakt ≤≤≤≤ 3 mån) och vill inte (Arbl3=2 och Arbl2≠1 och Arbl4=2) 
Arbl6aa Vad är främsta anledningen till att du inte  vill ha arbete? 

1 Ska börja nytt arbete om mer än  3 månader   
2 Väntar på att bli återanställd, kallas vid behov/ ringer själv  

när jag vill jobba     
 

3 Avvaktar svar på ansökan för mer än 4 veckor sedan 
4 Lämpligt arbete saknas på orten 
5 Små chanser att få arbete, t. ex. ålder, språksvårigheter  
6 Studier     
7 Pensionär 
8 Hälsoskäl 

 
9 Vård av barn     
10 Vård av vuxna anhöriga/släktingar    
11 Vård av både barn och vuxna anhöriga/släktingar   

 
12 Hushållsarbete   
13 Värnplikt    
14 Avvaktar studier/värnplikt/födsel/pension   
15 Ekonomiska skäl    
16 Inte kommit sig för 
17 Vill vara ledig    

  
88    vet ej    
98    övrigt   � Arbl6Bes 
99    vill ej svara  
  
� Se hänvisningstabell SÅUA6 
 

Arbl6Bes Beskriv ......................... 
 

� Se hänvisningstabell SÅUA6 
 
    

HänvisningstabellSÅUA6 (Arbl6a/Arbl6aa) 
1  �Arbl11aa 
2  � Arbl10 
3-8 Avvakt.>3 mån (Arbl 2=2) � Arbl11aa 
3-8 Ej avvakt. >3 mån och vill (Arbl2≠2 och Arbl4=1) � Arbl15 
3-8 Ej avvakt >3 mån och ej vill (Arbl2≠2 och Arbl4=2) � Verks1 
9  �Arbl7 
10  �Arbl8 
11  �Arbl9 
12-17 Arbl2=2 � Arbl11aa 
12-17 Arbl4=1 och Arbl2≠2  � Arbl15 
12-17 Arbl4=2 och Arbl2≠2 � Verks1 
98  �Arbl6Bes 
88, 99 Arbl2=2 � Arbl11aa 
88, 99 Arbl4=1 och Arbl2≠2  � Arbl15 
88, 99 Arbl4=2 och Arbl2≠2 � Verks1 

 
Arbl7  Skulle du sökt arbete om det funnits lämplig  barntillsyn? 

 
1 Ja  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
2 Nej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
8    vet ej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan)   
9    vill ej svara  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan)  

 
Arbl8  Skulle du sökt arbete om det funnits annan l ämplig tillsyn och omvårdnad? 
 

1 Ja  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
2 Nej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
8    vet ej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan)  
9    vill ej svara � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan)  
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Arbl9  Skulle du sökt arbete om det funnits annan l ämplig barntillsyn och tillsyn och 

omvårdnad? 
1    Ja  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
2    Nej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
8    vet ej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan)  

 9    vill ej svara � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
 
Arbl10   Har du frågat efter arbete hos din tidigar e arbetsgivare/arbetsgivaren de 

senaste 4 veckorna? 
 

1 Ja   � Utred. Är Arbl3 fel? 
2 Nej     � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
8    vet ej  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 

 9    vill ej svara  � Se hänvisningstabell SÅUA7 (nedan) 
 
HänvisningstabellSÅUA7 (Arbl7, Arbl8, Arbl9 och Arbl10) 
Om Arbl2=2 � Arbl11aa 
Om Arbl4=1 och Arbl2≠2  � Arbl15 

Om Arbl4=2 och Arbl2≠2 � Verks1 

  
Sökt arbete (Arbl3=1) 

Arbl11a Sökte du i första hand en anställning eller  ville du arbeta som egen företagare? 
 

1 Anställning    � Arbl12a 
2 Egen företagare/medhjälpare  � Arbl15    
8    vet ej    � Arbl15 

 9    vill ej svara    � Arbl15 
 

Avvaktar arbete ≤ 3 mån och inte sökt (Arbl2=1 och Arbl3=2) eller  
avvaktar arbete > 3 mån och inte sökt (Arbl2=2 och Arbl3=2) 

Arbl11aa Har du fått en anställning eller ska du bö rja arbeta som egen företagare? 
 

1 Anställning � Arbl12aa 
2 Egen företagare/medhjälpare 
8    vet ej     

 9    vill ej svara    
 

--- Avvakt.≤ 3 mån el velat (Arbl2=1 el Arbl4=1)�Arbl15,  
                                                                 övriga � Arbl23aa 

   
Arbl12a Har du sökt en anställning på heltid eller deltid? 
 

1 Heltid  � Arbl13a 
2 Deltid  � Arbl14a 
3 Både och  � Arbl15     
8    vet ej  � Arbl15   
9    vill ej svara  � Arbl15 
 

 
Arbl12aa Har du fått en anställning på heltid eller  deltid? 
 

1 Heltid  � Arbl13aa 
2 Deltid  � Arbl14aa     
8    vet ej  � Arbl15   
9    vill ej svara  � Arbl15 
 

 
Arbl13a Kan du acceptera en anställning på deltid? 
Arbl13aa Hade du kunnat acceptera en anställning på  deltid? 
 

1 Ja  
2 Nej 
8    vet ej     
9    vill ej svara  
        
� (Om avvakt >3 mån & inte sökt & inte velat  
Arbl2=2 & Arbl3=2 & Arbl4=2) Arbl23aa, (övriga) Arbl15 
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Arbl14a Kan du acceptera en anställning på heltid? 
Arbl14aa Hade du kunnat acceptera en anställning på  heltid? 
 

1 Ja    
2 Nej 
8    vet ej    
9    vill ej svara 
 
� (Om avvakt >3 mån & inte sökt & inte velat  
Arbl2=2 & Arbl3=2 & Arbl4=2) Arbl23aa, (övriga) Arbl15 
 
Velat eller sökt eller avvaktar ≤  3 mån (Arbl4=1 el Arbl3=1 el Arbl2=1) 

Arbl15 Hade du kunnat arbeta veckan ……eller kunnat börja inom 14 dagar? 
  

Med inom 14 dagar menas inom 14 dagar från referensveckans slut 
 
1 Ja � Arbl17 
2 Nej 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

Arbl16  Vad var främsta anledningen till att du int e kunde det? 
 

1 Studier 
2 Värnplikt/repövning  
3 Egen sjukdom eller handikapp 
4 Personliga eller familjeskäl  
88    vet ej   � Arbl17 
98    Övrigt   � Arbl16Bes 
99    vill ej svara  � Arbl17 

 
Arbl16Bes  Beskriv  ………………………………….. 

88    vet ej   � Arbl17 
99    vill ej svara  � Arbl17 
 

Arbl17  Är du inskriven som arbetssökande på arbets förmedlingen? 
 

1 Ja  
2 Nej   � Se hänvisningstabell SÅUA8 nedan   
8     vet ej  � Arbl18  
9     vill ej svara � Arbl18 

 
Arbl18  Får du ersättning från arbetslöshetskassa ( A-kassa)? 
 

1 Ja � Se hänvisningstabell SÅUA8 nedan 
2 Nej � Se hänvisningstabell SÅUA8 nedan 
8     vet ej  � Arbl19a  
9     vill ej svara � Arbl19a 
     
HänvisningstabellSÅUA8  
Arbl3=1 � Arbl19a 
Arbl3≠�1 & Arbl2=1 � Arbl20aa 
Arbl3≠�1& Arbl2=2 � Arbl23aa 
Övriga � Verks1 

  
Arbl3=1  

Arbl19a Hur gjorde du när du sökte arbete under per ioden <<datum för 4-veckors-
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 
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10 Gjorde ett test/prov, en anställningsintervju 
11 Startar eget och sökte efter mark, lokaler eller utrustning 
12 Startar eget och sökte finansiering, tillstånd eller licenser 

 
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 att börja arbetsmarknadsåtgärd 
17 Aktuell sökande på arbetsförmedlingen, men enbart för att få ekonomisk ersättning 

 
 88 vet ej  � Se hänvisningstabell SÅUA9 

98 Övrigt  � Arbl 19aBes  
 99 vill ej svara   � Se hänvisningstabell SÅUA9 
 
Arbl19aBes Beskriv ………………………… 
 
Arbl19b Har du sökt på några fler sätt? 
 

1 Ja  � Gå tillbaka till Arbl19a 
2 Nej  � Se hänvisningstabell SÅUA9  
8     vet ej  � Se hänvisningstabell SÅUA9 
9     vill ej svara � Se hänvisningstabell SÅUA9 

 
 

HänvisningstabellSÅUA9 
Om Arbl15=2 � Arbl23 
Om Arbl3=1 och Arbl15=1 och K3UA=1 och  
UarbSokVeckor f.g. = 888,999 

� Arbl20aK 

Om K3UA=1 och Utb1a/aa≠1 och Utb5≠ 1 � Arbl21K 

Om K3UA=1 och Utb1a/aa=1 och Utb5=1 �KFackArbl1a/1b(eller FackArbl1 om 
bortfall på fackfrågan f.g.) 

Övriga � Arbl20aaK 
  
 

 [Arbl3=1 och Arbl15=1 och K3UA≠1] eller  
 [Arbl3=1 och Arbl15=1 och K3UA=1 och UarbSokVeckor f.g.= 888,999] 

Arbl20aK Hur många veckor har du sökt arbete utan a vbrott? 
 Arbl3≠1 och Arbl2=1 och Arbl15=1  
Arbl20aaK Hur många veckor sökte du arbete innan du  fick det här jobbet? 
  

a: Räkna antalet veckor fr.o.m. den vecka up började söka arbete t.o.m. referensveckan. OBS! 
Gäller den senaste arbetssökandeperioden. 
aa: Räkna antalet veckor fr.o.m. den vecka up började söka arbete t.o.m.den vecka up fick 
jobbet 

 
……… veckor     
888 vet ej � Arbl23a/Arbl23aa 
999 vill ej svara � Arbl23a/Arbl23aa 
 
--- Utb1a/aa=1 och Utb5a/aa=1 � Arbl 23 

 
Sökande/avvaktande som svarat på Arbl 20 K, dock ej heltidsstuderande 

Arbl21aK Har du någon gång under den tiden studerat  på heltid? Räkna även med studier 
inom något arbetsmarknadspolitiskt program. 
Oavbrutet sökande sedan förra gången, K 3UA = 1 och UarbSokVeckor f.g. ≠  888,999 

Arbl21aaK Har du någon gång sedan förra intervjun s tuderat på heltid?  Räkna även med 
studier inom något arbetsmarknadspolitiskt program.  

 
1 Ja  
2 Nej  � Arbl23a/Arbl23aa    
8    vet ej � Arbl23a/Arbl23aa 
9    vill ej svara  � Arbl23a/Arbl23aa 
 

 
Arbl22K Hur många veckor har du sökt arbete efter d et att du slutade studera på heltid?  
 

………………….. veckor    
888 vet ej � Arbl23a/Arbl23aa 
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999 vill ej svara � Arbl23a/Arbl23aa 
 

 
---  K 3UA =1 � K FackArbl 1a/1b (eller Verks 1 om bortfall på fack- 
frågan förra gången). Svar på Arbl 23 HÄMTAS av AKU från förra 
omgången. 

 
Arbl 3 = 1  

Arbl23a  Vad gjorde du innan du började söka arbete ? Hade du arbete, studerade du eller 
gjorde du något annat? 
Arbl 2 = 1-2 

Arbl23aa  Vad gjorde du innan du fick det arbete du  nu har fått? Om du sökte arbete innan 
du fick jobbet så menar vi tiden innan du började s öka.  

   
1 Hade arbete (inkl. långtidssjukskriven) 
2 Studerade på heltid 
3 Studerade på deltid (arbetade ej)  
4 Gjorde värnplikten 
5 Vårdade barn/anhörig, hushållsarbete 
88    vet ej      � FackArbl1/KFackArbl1a/KFackArbl1b  
98    Övrigt      � Arbl23Bes 
99    vill ej svara  � FackArbl1/KFackArbl1a/KFackArbl1b 

 
Arbl23Bes  Beskriv  ……………………. 

 
 

--- (Arbl3=1 och Arbl15=1 och Arbl19a=1-12) eller (Arbl2=1 och 
Arbl15=1) � Fackfrågor 
--- Övriga � Verks1 
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FACKFRÅGOR RESPEKTIVE KONTROLLFRÅGOR TILL ARBETSSÖKANDE 

  Fackligt ansluten förra intervjun  
KFackArbl1a   Är du fortfarande ansluten till <<fac kförbund vid förra intervjun>>? 

   Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 
 

1 Ja, oförändrat  � Se anvisning efter FackArbl3  
2 Nej, bytt fackförbund  � FackArbl2 
3 Nej, ej ansluten längre  � Se anvisning efter FackArbl3 

 8     vet ej  � Se HänvisningstabellSÅUA10 
 9     vill ej svara   � Se HänvisningstabellSÅUA10 
 

  Ej fackligt ansluten förra intervjun 
KFackArbl1b   Förra gången var du inte fackligt ans luten. Är du det nu?   

   Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 
 

1 Ja 
2 Nej   � Se HänvisningstabellSÅUA10  

 8     vet ej  � Se HänvisningstabellSÅUA10 
 9     vill ej svara   � Se HänvisningstabellSÅUA10 

 
Bortfall på FackArbl1 förra intervjun 

FackArbl1  Är du fackligt ansluten? 
Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 
 
1 Ja 
2 Nej   � Se HänvisningstabellSÅUA10 

 8     vet ej  � Se HänvisningstabellSÅUA10 
 9     vill ej svara   � Se HänvisningstabellSÅUA10 

 
FackArbl2 Vilket förbund tillhör du? …………………………………………. 

Om up’s svar finns i listan – markera & tryck enter! - se anvisning efter FackArbl3 
Om namnet ej finns i listan - tryck 1 & enter!  
Vet ej – tryck F8 � FackArbl3 
 
98 Ej med i listan � FackArbl2Bes   

 
FackArbl2Bes   Skriv förbundsnamnet i klartext: 

       ……………………………………………… 
Förbundet i klartext, kod 98 åsätts 
88    vet ej      � FackArbl3  
99    vill ej svara  � FackArbl3 
 

FackArbl3 Vet du vilken centralorganisation du till hör? 
 

1 LO 
2 TCO 
3 SACO 
4 Övriga     

 8     vet ej  � Se HänvisningstabellSÅUA10 
 9     vill ej svara   � Se HänvisningstabellSÅUA10 

 
HänvisningstabellSÅUA10 

("riktiga arbetssökande som också studerar på heltid") � Verks1 

("Skenbart arbetssökande som inte studerar på heltid") � Verks1 

("avvaktare ("som också studerar på heltid) � Verks1 

 Skenbart arbetsökande och avvaktare som också studerar på 
heltid") 

� Verks1 

Om intervjun ska göras om NYKLASS el. OMKLASS � Fam1 

Om övrigt � KFam1 

Om KBIHU1A=1 � KFam1 

Om INTTYP=3 � KFam1 
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HUVUDSAKLIG VERKSAMHET TILL ALLA, UTOM ENBART HELTIDSSTUDERANDE ELLER 
ENBART ARBETSSÖKANDE 

 
Alla, utom heltidsstuderande (Utb 1a/aa och Utb 5=1) eller arbetssökande ((Arbl 2=1 
och Arbl 15=1) eller (Arbl 3=1 och Arbl 15=1 och Arbl 19a=1-12)). Undantag:Up som 
är både heltidsstuderande och arbetssökande skall ha Verks 1. 

 
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   � Verks2  (Se villkor innan Verks2) 
9 Långvarigt sjuk 1 år framåt eller mer (t.ex. sjukersättning/förtidspension av hälsoskäl)

 (Sätts till Grad EX om ej sysselsatt) � Verks2  (Se villkor innan Verks2) 
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 
 

Ej i AK och betraktar sig som sjuk  
 Om (Grad=5,6 f.g. och det fortfarande gäller) och inte ((Arbl3=1 och Arbl15=1 och 

Arbl19a=1-12) eller (Arbl2=1 och Arbl15=1)) och (Verks1=8 el 9) 
Verks2 Hur länge har det sammanhängande varit så?  

 
……… veckor  �  KFam1, (om 1:a intervju i rotationsgr. 2) ArVerks1 
8888    vet ej   �  KFam1, (om 1:a intervju i rotationsgr. 2) ArVerks1 
9999    vill ej svara  �  KFam1, (om 1:a intervju i rotationsgr. 2) ArVerks1 
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FÖRHÅLLANDEN FÖR ETT ÅR SEDAN -  FRÅGOR TILL ROTATIONSGRUPP 2  
 
 
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 
 99    vill ej svara  � KFam1 
 
ArVerks1Bes   Beskriv………………………………… 
 
 
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 ArVerks5e 
 

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

……………………………………………….  � KFam1 
Endast en verksamhet får anges 
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FAMILJEFRÅGOR  
 

Nu kommer några familjefrågor 
 

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 

 
Bortfall på frågan vid 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 KFam1/Fam1 =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/EHus1 
9    vill ej svara  � Slut/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 
 

 
--- KFam2=3 � KFam4 
--- 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 
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För tillkomna barn 
KFam3a-j När är barnen födda? År och 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…………… 
8    vet ej � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
9    vill ej svara � Slut, Tilläggsfrågor, (om rotationsgrupp8 (sista intervjun)) EHus1 
 

 
KFam4 Antalet barn som bor hemma är alltså … (antal  efter förändring)? 
 

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

 TILL SLUT eller EU-hushållsfrågorna via Hushållsfr ågorna ( se 
 nyklassblanketten)!! 
 


