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Register: Arbetsmiljöundersökningen 
 
Statistikansvarig: Arbetsmiljöverket  
Statistikprodukt: Arbetsmiljöundersökningen 
Kontaktperson: Madeleine Bastin, tel: 08-506 946 54, e-post: madeleine.bastin@scb.se 
        Anders Sundström, tel: 08-506 949 37, e-post: anders.sundstrom@scb.se 
 
Register 
Namn 

Arbetsmiljo 
Presentationstext 

Arbetsmiljöundersökningen 
Beskrivning 

Arbetsmiljöundersökningen syftar till att beskriva arbetsförhållandena och 
arbetsmiljön i svenskt arbetsliv. Undersökningen genomförs som en 
tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningen (AKU). 

Registertyp 

survey, urval 

 
Version 
Namn 

Arbetsmiljo 
Presentationstext 

Arbetsmiljöundersökningen 
Beskrivning 

Arbetsmiljöundersökningen syftar till att beskriva arbetsförhållandena och 
arbetsmiljön i svenskt arbetsliv. Undersökningen genomförs som en 
tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningen (AKU). 

Personregister 

nej 
Slutligt observationsregister 

ja 

 
Databas 
Namn 

DW_Miljo_Besv_1999 
Första tid 

1999 
Senaste tid 

1999 
Presentationstext 

Arbetsmiljöundersökningen 1999 
Referenstid 

Vartannat udda år 
Beskrivning 

Arbetsmiljöundersökningen syftar till att beskriva arbetsförhållandena och arbetsmiljön i svenskt arbetsliv. Undersökningen genomförs som en 
tilläggsundersökning till AKU. 
Tillgänglighet 

Databasen är endast tillgänglig för intern användning. Materialet är sekretesskyddat. Eventuellt utlämnande får endast ske efter skadeprövning. 
 
 
 
Tabell / flat fil 
Presentationstext 

Arbetsmiljöundersökningen 1999 
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Objekttyp 
Personer 

Population 

Urval av den sysselsatta folkbokförda befolkningen 16-64 år (januari 1999) 
Beskrivning 
Tabellen innehåller ett delurval av Arbetskraftsundersökningen (AKU) där ett urval av alla i Sverige 
sysselsatta personer 16-64 år ingår. För närmare beskrivning av totala urvalet se AKU. 

Antal tabellrader / poster 
12546 

 
 
Variabler - Innehåll 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
Har intervju personen 
svarat 

uppgifter om 
arbetsmiljöintervjun 

telefonintervju   ej summerbar  svarat 

antal år i yrket Hur lång tid har du 
arbetat i nuvarande 
yrke? 

telefonintervju T1  ej summerbar  antalar 

har under minst 5 av 
de senaste 10 åren haft 
ett annat yrke än det 
nuvarande 

Har du under minst 5 
av de senaste 10 åren 
haft ett annat yrke än 
det du har nu? 

telefonintervju T2  ej summerbar  janej 

tunga arbetsmoment i 
tidigare yrke jämfört 
med nuvarande yrke 

Hur mycket tunga 
arbetsmoment fanns i 
ditt tidigare yrke 
jämfört med ditt 
nuvarande? 

telefonintervju T3  ej summerbar  tungaarb 

ensidigt upprepade 
arbetsmoment i det 
tidigare yrket jämfört 
med det nuvarande 

Hur mycket ensidigt 
upprepade 
arbetsmoment fanns i 
ditt tidigare yrke 
jämfört med i ditt 
nuvarande? 

telefonintervju T4  ej summerbar  ensidigt 

stress och psykiska 
påfrestningar i tidigare 
yrke jämfört med 
nuvarande 

Hur mycket stress och 
psykiska påfrestningar 
fanns i ditt tidigare 
yrke jämfört med ditt 
nuvarande? 

telefonintervju T5  ej summerbar  stress 

har du i ditt tidigare 
yrke råkat ut för 
kroppsliga eller andra 
besvär i arbetet 

Har du i ditt tidigare 
yrke (till följd av 
arbetet) råkat ut för 
kroppsliga besvär eller 
t.ex. besvär som beror 
på stress i arbetet, 
dåliga relationer eller 
hot om våld 

telefonintervju T6  ej summerbar  besvarav 

antal anställda på 
arbetsplatsen 

Hur många anställda är 
det på Din (nuvarande) 
arbetsplats 
(arbetsställe)? 

telefonintervju T9  ej summerbar  antalarb 

antal arbetade år på Hur länge har Du telefonintervju T12  ej summerbar  antalar 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
arbetsplatsen arbetat på den här 

arbetsplatsen 
(arbetsstället)? 

antal arbetade månader 
på arbetsplatsen 

Hur länge har Du 
arbetat på den här 
arbetsplatsen 
(arbetsstället) ? 

telefonintervju T12b  ej summerbar  manadsta 

planer för 
verksamheten på 
arbetsplatsen 

Finns det planer på Din 
arbetsplats att utöka 
verksamheten, skära 
ned eller lägga ned den 
helt? 

telefonintervju T13  ej summerbar  skaraned 

kan få ett annat 
likvärdigt arbete utan 
att flytta? 

Hur lätt skulle det vara 
för Dig att utan att 
behöva flytta (byta 
bostad) få ett annat 
likvärdigt arbete? 

telefonintervju T14  ej summerbar  likvarbe 

risk att mot sin vilja 
förflyttas till annat 
arbete 

Förekommer risk för 
att Du mot Din vilja 
förflyttas till annat 
arbete? 

telefonintervju T15a  ej summerbar  janej 

hot om permittering 
eller uppsägning? 

Förekommer hot om 
permittering eller 
uppsägning? 

telefonintervju T15b  ej summerbar  janej 

den arbetstid man 
vanligtvis har 

Vilken arbetstid har 
Du vanligtvis? 

telefonintervju T16  ej summerbar  arbskift 

möjlighet att inom 
vissa gränser 
bestämma Dina 
arbetstider 

Har Du i allmänhet 
möjlighet att inom 
vissa gränser 
bestämma Dina 
arbetstider? 

telefonintervju T17  ej summerbar  flextid 

har du fortfarande de 
besvär du uppgivit i 
annan variabel? 

har du fortfarande de 
besvär du uppgivit i 
annan variabel? 

telefonintervju T7  ej summerbar  fortfara 

var besvären du 
uppgivit en viktig 
orsak till att Du bytte 
yrke? 

var besvären du 
uppgivit en viktig 
orsak till att Du bytte 
yrke? 

telefonintervju T8  ej summerbar  fortfara 

hur stor del av den 
ordinarie arbetstid man 
vanligtvis arbetar i 
hemmet 

Hur stor del av Din 
ordinarie arbetstid 
arbetar Du vanligtvis i 
hemmet? 

telefonintervju T18  ej summerbar  hemmaarb 

hur ofta man arbetar 
utöver den ordinarie 
arbetstiden 

Hur ofta arbetar Du 
vanligtvis utöver Din 
ordinarie arbetstid? 

telefonintervju T19  ej summerbar  arbetaov 

får ersättning (i tid 
eller pengar) för 
övertid 

Får Du ersättning (i tid 
eller pengar) för den 
tid Du arbetar utöver 

telefonintervju T20  ej summerbar  tidopeng 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

Din ordinarie 
arbetstid? 

avlöningstyp Hur avlönas Du? telefonintervju T21  ej summerbar  lonetyp 
arbetar under minst ¼ 
av arbetstiden med 
handhållna eller 
släpbara maskiner 

Arbetar Du under 
åtminstone ¼ av 
arbetstiden med 
handhållna eller 
släpbara maskiner 

telefonintervju T22A  ej summerbar  janej 

arbetar under minst ¼ 
av arbetstiden med 
rörliga maskiner 

Arbetar under minst ¼ 
av arbetstiden med 
rörliga maskiner som 
man t.ex. sitter i och 
kör, dock ej buss eller 
bil 

telefonintervju T22B  ej summerbar  janej 

arbetar under minst ¼ 
av arbetstiden med 
stationära maskiner 
eller processystem 

Arbetar Du under 
åtminstone ¼ av 
arbetstiden med 
stationära maskiner 
eller processystem för 
t.ex. tillverkning, 
bearbetning transport 
eller förpackning? 

telefonintervju T22C  ej summerbar  janej 

arbetar de stationära 
maskinerna eller 
processystemen mer 
eller mindre självt 

Arbetar maskinerna 
mer eller mindre självt, 
dvs det enda Du 
behöver göra är att 
förse dem med 
utgångsmaterial, ta 
hand om slutprodukten 
eller övervaka dem? 

telefonintervju T23 Frågan ställs 
endast till dem som 
som svarat Ja i fråga T 
21C 

 ej summerbar  overvaka 

tid vid dessa mer eller 
mindre automatiska 
maskiner 

Hur stor del av Din 
totala arbetstid består 
av manuellt arbete vid 
denna/dessa mer eller 
mindre automatiska 
maskin/maskiner? 

telefonintervju T24 Frågan ställs 
endast till dem som 
som svarat Ja i fråga T 
22 

 ej summerbar  stor tid 

övervakningsarbete vid 
dessa mer eller mindre 
automatiska maskiner 

Hur stor del av Din 
totala arbetstid består 
av övervakningsarbete 
vid denna/dessa mer 
eller mindre 
automatiska 
maskin/maskiner? 

telefonintervju T25 Frågan ställs 
endast till dem som 
som svarat Ja i fråga T 
22 

 ej summerbar  stor tid 

använder 
kassaapparat/kassadato
r (som är ansluten till 
en dator) i arbetet 

Använder du 
kassaapparat/kassadato
r (som är ansluten till 
en dator) i ditt arbete? 

telefonintervju T26A  ej summerbar  janej 

använder persondator, Använder du telefonintervju T26B  ej summerbar  janej 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
dataterminal eller 
motsvarande i  arbetet 

persondator, 
dataterminaleller 
motsvarande i ditt 
arbete? 

använder 
programmerbar 
verktygsmaskin i  
arbetet 

Använder du 
programmerbar 
verktygsmaskin i ditt 
arbete? 

telefonintervju T26C  ej summerbar  janej 

använder utrustning för 
datastyrning av 
produktionsprocesser i 
arbetet 

Använder du 
utrustning för 
datastyrning av 
produktionsprocesser i 
ditt arbete? 

telefonintervju T26D  ej summerbar  janej 

använder utrustning för 
datoriserad kontroll- 
eller mätapparatur i 
arbetet 

Använder du 
utrustning för 
datoriserad kontroll- 
eller mätapparatur i 
ditt arbete? 

telefonintervju T26E  ej summerbar  janej 

använder annan 
datautrustning i arbetet 

Använder du annan 
datautrustning i ditt 
arbete? 

telefonintervju T26F  ej summerbar  janej 

arbetar med 
datoriserade 
produktionsprocesser 

Svarat att man 
använder 
programmerbara 
verktygsmaskiner ( 
VERKTYGS), 
datastyrning av 
produktionsprocesser ( 
PRODUKTI) eller 
datoriserade kontroll -
eller mätapparatur 
(KONTROLL) i 
arbetet 

telefonintervju T26G Härledd variabel  ej summerbar  janej 

använder någon form 
av dator i arbetet 

svarat ja på någon eller 
några i T26 

telefonintervju T26H Härledd variabel  ej summerbar  janej 

stationär och/eller 
bärbar datautrustning 

Är utrustningen 
bärbar? 

telefonintervju T27  ej summerbar  barbar 

del av arbetstiden man 
är sysselsatt med 
datautrustning 

Hur stor del av 
arbetstiden är Du 
sysselsatt med 
datautrustningen? 

telefonintervju T28  ej summerbar  datatide 

arbetar vid bildskärm Arbetar Du vid en 
bildskärm? 

telefonintervju T29  ej summerbar  datautrustning 

del av arbetstiden man 
arbetar vid en 
bildskärm 

Hur stor del av 
arbetstiden arbetar Du 
vid en bildskärm? 

telefonintervju T30  ej summerbar  bildtide 

använder mus vid 
datorarbete 

Vilken typ av 
utrustning använder du 

telefonintervju T31A  ej summerbar  datautrustning 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

i huvudsak i ditt 
arbete? 

använder rullboll, 
pekplatta, styrpinne, 
styrspak, joystick etc 
vid datorarbete 

använder rullboll, 
pekplatta, styrpinne, 
styrspak, joystick etc 
vid datorarbete 

telefonintervju T31B  ej summerbar  datautrustning 

använder tangentbord 
vid dataarbete 

använder tangentbord 
vid dataarbete 

telefonintervju T31C  ej summerbar  datautrustning 

använder 
streckkodläsare vid 
dataarbete 

använder 
streckkodläsare vid 
dataarbete 

telefonintervju T31D  ej summerbar  datautrustning 

använder annat 
hjälpmedel vid 
datorutrustning 

använder annat 
hjälpmedel vid 
datorutrustning 

telefonintervju T31E  ej summerbar  datautrustning 

i huvudsak matar in 
data eller renskriver åt 
andra 

Hur använder du i 
huvudsak 
datautrustning i ditt 
arbete? Matar in data, 
renskriver åt andra 

telefonintervju T33A  ej summerbar  datautrustning 

i huvudsak söker 
information 

Hur använder du i 
huvudsak 
datautrustning i ditt 
arbete? Söker 
information 

telefonintervju T33B  ej summerbar  datautrustning 

ont i övre delen av 
ryggen eller nacken 
 

Har du efter arbetet ont 
i övre delen av ryggen 
eller nacken. 
 

enkät E1  ej summerbar  hurofta 

ont i nedre delen av 
ryggen 

Har efter arbetet ont i 
nedre delen av ryggen 

enkät E2  ej summerbar  hurofta 

ont i axlar eller armar Har du efter arbetet ont 
i axlar eller armar 

enkät E3  ej summerbar  hurofta 

ingår i 
arbetsuppgifterna att 
leda arbetet eller att 
dela ut arbete åt andra 

Hör det till Dina 
arbetsuppgifter att leda 
arbetet eller att dela ut 
arbete åt andra 
arbetstagare? 

telefonintervju T34  ej summerbar  janej 

ont i handleder eller 
händer 

Har du efter arbetet ont 
i handleder eller 
händer 

enkät E4  ej summerbar  hurofta 

ont i höfter, ben, knän 
eller fötter 

Har du efter arbetet ont 
i höfter, ben, knän eller 
fötter 

enkät E5  ej summerbar  hurofta 

antal personer som är 
direkt eller indirekt 
underställda 

Hur många personer 
(ca) är direkt eller 
indirekt underställda 
Dig? 

telefonintervju T35  ej summerbar  understl 

uttröttad i kroppen Händer det att Du, när enkät E6  ej summerbar  hurofta 



 7 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 
efter arbetet Du kommer hem i från 

arbetet är uttröttad i 
kroppen? 

förändring av de tunga 
arbetsmomenten 
(arbetat 5 år eller mer 
inom samma yrke) 

Ställs till dem som 
arbetet 5 år eller längre 
inom samma yrke. Har 
de tunga 
arbetsmomenten 
förändrats? 

telefonintervju T37A  ej summerbar  ökning-minskning 

kan inte koppla av 
tankarna från arbetet 
när man är ledig 

Händer det att Du inte 
kan koppla av tankarna 
från arbetet när Du är 
ledig? 

enkät E7  ej summerbar  hurofta 

haft halsbränna, sura 
uppstötningar eller 
magproblem de senaste 
3 månaderna 

Har du under de 
senaste 3 månaderna 
haft halsbränna, sura 
uppstötningar sveda i 
maggropen eller orolig 
mage 

enkät E8  ej summerbar  hurofta 

ensidigt upprepade 
arbetsmoment (arbetat 
5 år eller mer inom 
samma yrke) 

Ställs till dem som 
arbetet 5 år eller längre 
inom samma yrke. Har 
de ensidigt upprepade 
arbetsmomenten 
förändrats? 

telefonintervju T37B  ej summerbar  ökning-minskning 

nedsmutsningen av 
luft, arbetslokaler 
(arbetat 5 år eller mer 
inom samma yrke) 

Ställs till dem som 
arbetet 5 år eller längre 
inom samma yrke. Har 
nedsmutsningen av 
arbetsluften och 
lokalerna förändrats? 

telefonintervju T37C  ej summerbar  ökning-minskning 

arbetstaktens 
förändring (arbetat 5 år 
eller mer inom samma 
yrke) 

Ställs till dem som 
arbetet 5 år eller längre 
inom samma yrke. Har 
arbetstakten 
förändrats? 

telefonintervju T37D  ej summerbar  ökning-minskning 

risken att bli utsatt för 
våld (arbetat 5 år eller 
mer inom samma yrke) 

Ställs till dem som 
arbetet 5 år eller längre 
inom samma yrke. Hur 
har risken för att bli 
utsatt för våld 
förändrats? 

telefonintervju T37E  ej summerbar  ökning-minskning 

skickar enkät till 
intervjupersonen 

Ber att få skicka ett 
frågeformulär till Dig 
som innehåller 
ytterligare frågor om 
Din arbetsmiljö och är 
lite svåra att ställa per 

telefonintervju T38  ej summerbar  enkat 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

telefon. Är det rätt om 
jag skickar formuläret 
till denna adress 

varit trött och håglös 
under de 3 senaste 
månaderna 

Har du under de 
senaste 3 månaderna 
varit trött och håglös 

enkät E9  ej summerbar  hurofta 

haft huvudvärk under 
de 3 senaste 
månaderna 

Har du under de 
senaste 3 månaderna 
haft huvudvärk 

enkät E10  ej summerbar  hurofta 

haft kliande eller på 
annat sätt irriterade 
ögon under de senaste 
3 månaderna 

Har du under de 
senaste 3 månaderna 
haft kliande eller på 
annat sätt irriterade 
ögon 

enkät E11  ej summerbar  hurofta 

haft sovsvårigheter på 
grund av jobbet under 
de senaste 3 
månaderna 

Har du under de 
senaste 3 månaderna 
haft svårigheter att 
sova, därför att tankar 
på jobbet hållit Dig 
vaken? 

enkät E12  ej summerbar  hurofta 

känner olust när man 
går till arbetet 

Händer det att Du 
känner olust när Du 
går till arbetet? 

enkät E13  ej summerbar  hurofta 

känner sig illa till 
mods som följd av 
svårigheter på jobbet 

Händer det att Du 
känner Dig illa till 
mods och misströstar, 
som följd av 
svårigheter som Du 
ställs inför på jobbet? 

enkät E14  ej summerbar  hurofta 

känner sig illa till 
mods som följd av 
kritik man har fått på 
jobbet 

Händer det att Du 
känner dig illa till 
mods och misströstar 
som följd av kritik som 
Du fått på jobbet? 

enkät E15  ej summerbar  hurofta 

har så mycket att göra 
att man drar in på 
luncher och arbetar 
över 

Har Du ibland så 
mycket att göra att Du 
blir tvungen att dra in 
på luncher, arbeta över 
eller ta med jobb hem? 

enkät E16  ej summerbar  hurofta 

böjer och vrider sig på 
samma sätt många 
gånger per timme 

Händer det att Du i 
Ditt arbete böjer eller 
vrider Dig på samma 
sätt många gånger i 
timmen flera timmar 
samma dag? 

enkät E17  ej summerbar  hurofta 

lyfter flera gånger om 
dagen mellan 15 och 
25 kg åt gången 

Måste Du flera gånger 
om dagen lyfta mellan 
15 och  25 kg åt 

enkät E18  ej summerbar  hurofta 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

gången? 
lyfter flera gånger om 
dagen mer än 25 kg åt 
gången 

Måste Du flera gånger 
om dagen lyfta mer än 
25 kg åt gången? 

enkät E19  ej summerbar  hurofta 

anstränger kroppen 
mer i jobbet än när 
man går, står och rör 
sig på vanligt sätt 

Innebär Ditt arbete att 
Du vissa tider arbetar 
rent kroppsligt, dvs Du 
tar i mer med kroppen 
än man gör när man 
går och står och rör sig 
påvanligt sätt? 

enkät E20  ej summerbar  hurmycke 

tar i så mycket att man 
andas snabbare 

Tar Du i så mycket att 
Du andas snabbare? 

enkät E21  ej summerbar  hurmycke 

arbetar framåtböjd utan 
att stödja sig med 
händerna eller armarna 

Arbetar Du ibland 
framåtböjd, då Du inte 
stödjer Dig med 
händerna eller 
armarna? 

enkät E22  ej summerbar  hurmycke 

arbetar i vriden 
ställning 

Arbetar Du ibland i 
vriden ställning? 

enkät E23  ej summerbar  hurmycke 

arbetar med händerna 
upplyfta i höjd med 
axlarna eller högre 

Arbetar Du ibland med 
händerna upplyfta i 
höjd med axlarna eller 
högre? 

enkät E24  ej summerbar  hurmycke 

använder bil i sitt 
arbete 

Använder Du bil i Ditt 
arbete? (Avser ej resan 
mellan bostaden och 
arbetet) 

enkät E25  ej summerbar  janej 

del av arbetstid man 
befinner sig i bilen 

Hur stor del av din 
arbetstid befinner Du 
Dig i bilen? 

enkät E26  ej summerbar  ibilenti 

kan inte samtala i 
normal samtalston på 
arbetsplatsen på grund 
av buller 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för buller 
som är så högt att man 
inte kan samtala i 
normal samtalston? 

enkät E27  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
vibrationer som får 
hela kroppen att skaka 
och vibrera 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för 
vibrationer som får 
hela kroppen att skaka 
och vibrera (från t ex 
traktor, truck eller 
andra arbetsmaskiner)? 

enkät E28  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
vibrationer från 
handhållna maskiner 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för 
vibrationer från 
handhållna maskiner  
(t ex 

enkät E29  ej summerbar  hurmycke 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

tryckluftsmaskiner, 
motorsåg eller 
liknande)? 

utsätts i arbetet för 
värme som gör att man 
svettas även om man 
inte rör sig 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för värme 
som gör att man 
svettas även om man 
inte rör sig (ca 28 
grader eller däröver)? 

enkät E30  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
kyla 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för kyla 
(utomhusarbete 
vintertid, arbete i 
nedkylda rum eller 
liknande)? 

enkät E31  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
dålig belysning 

Utsätts du, så här års, i 
arbetet för dålig 
belysning (för svag 
eller bländande)? 

enkät E32  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
oljor eller skärvätskor 
som kommer i kontakt 
med huden 

Utsätts du, så här års, i 
arbetet för oljor eller 
skärvätskor (som 
kommer i kontakt med 
huden)? 

enkät E33  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
rengöringsmedel 
och/eller 
desinfektionsmedel 

Utsätts du, så här års, i 
arbetet för 
rengöringsmedel 
och/eller 
desinfektionsmedel 
(som kommer i kontakt 
med huden)? 

enkät E34  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
vatten som regelbundet 
kommer i direkt 
kontakt med huden 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för vatten 
som flera gånger i 
timmen kommer i 
direkt kontakt med 
huden (även vid 
tvättning)? 

enkät E35  ej summerbar  hurmycke 

utsätts i arbetet för 
mänskliga 
utsöndringar såsom 
saliv, blod, urin osv 

Utsätts du, så här års, i 
ditt arbete för 
mänskiliga 
utsöndringar såsom 
saliv, blod, urin, 
avföring eller 
kräkningar? 

enkät E36  ej summerbar  hurmycke 

kan se i luften eller 
känna lukten av 
oorganiskt damm på 

Kan man, så här års, 
tydligt se i luften eller 
känna lukten av 

enkät E37  ej summerbar  hurmycke 
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sin arbetsplats oorganiskt damm (från 

metaller, sten, kvarts, 
cement, asbest, 
mineralull eller 
liknande) på din 
arbetsplats? 

kan se i luften eller 
känna lukten av 
organiskt damm på sin 
arbetsplats 

Kan man, så här års, 
tydligt se i luften eller 
känna lukten av 
organiskt damm (från t 
ex textil, trä, mjöl, djur 
eller växter) på din 
arbetsplats? 

enkät E38  ej summerbar  hurmycke 

kan se i luften eller 
känna lukten av 
kemikalier på sin 
arbetsplats 

Kan man, så här års, 
tydligt se i luften eller 
känna lukten av 
kemikalier (gaser, 
ångor, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel 
eller plastkemikalier) 
på din arbetsplats? 

enkät E39  ej summerbar  hurmycke 

kan se tydligt i luften 
eller känna lukten av 
tobaksrök på sin 
arbetsplats 

Kan man, så här års, 
tydligt se i luften eller 
känna lukten av 
tobaksrök från andras 
rökning (passiv 
rökning) på din 
arbetsplats? 

enkät E40  ej summerbar  hurmycke 

möjlighet att själv 
bestämma sin 
arbetstakt 

Har Du möjlighet att 
själv bestämma Din 
arbetstakt? 

enkät E41  ej summerbar  hurmycke 

hinner inte prata eller 
tänka på något annat 
än arbetet 

Har Du vissa tider så 
stressigt att Du inte 
hinner prata om eller 
ens tänka på något 
annat än arbetet? 

enkät E42  ej summerbar  hurmycke 

väntar och håller sig 
beredd hela tiden om 
något skulle hända 

Är det någon del av 
tiden som Du inte gör 
något annat än väntar 
och håller Dig beredd, 
om något skulle 
inträffa? 

enkät E43  ej summerbar  hurmycke 

möjlighet att prata med 
arbetskamrater under 
arbetet 

Har Du möjlighet att 
prata med 
arbetskamrater under 
arbetet? 

enkät E44  ej summerbar  hurmycke 

möjlighet att ta korta 
pauser i stort sett när 

Kan Du ta korta pauser 
i stort sett när som 

enkät E45  ej summerbar  hurmycke 
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som helst för att prata helst för att prata? 
arbetet kräver hela ens 
uppmärksamhet och 
koncentration 

Kräver arbetet hela 
Din uppmärksamhet 
och koncentration? 

enkät E46  ej summerbar  hurmycke 

arbetsuppgifterna är så 
svåra att man gärna vill 
fråga någon om råd 
eller hjälp 

Kan Dina 
arbetsuppgifter kännas 
så svåra att Du gärna 
vill fråga någon till 
råds eller be om hjälp? 

enkät E47  ej summerbar  janej 

del av arbetstid med så 
svåra uppgifter att man 
vill fråga om råd eller 
hjälp 

Om dina 
arbetsuppgifter känns 
så svåra att Du gärna 
vill fråga någon till 
råds eller be om hjälp, 
hur stor del av 
arbetstiden har Du 
sådana svåra 
arbetsuppgifter? 

enkät E48  ej summerbar  svaratid 

möjlighet att få råd 
eller hjälp vid svåra 
arbetsuppgifter 

Om arbetsuppgifterna 
känns så svåra att Du 
vill fråga någon till 
råds eller be om hjälp, 
har Du då möjlighet att 
få råd eller hjälp? 

enkät E49  ej summerbar  närdå 

möjlighet att få stöd 
och uppmuntran från 
chefer när arbeter 
känns besvärligt 

Har Du möjlighet att få 
stöd och uppmuntran 
från chefer, när arbetet 
känns besvärligt? 

enkät E50  ej summerbar  närdå 

möjlighet till stöd och 
uppmuntran från 
kollegor när arbetet 
känns besvärligt 

Har Du möjlighet att få 
stöd och uppmuntran 
från arbetskamrater, 
när arbetet känns 
besvärligt? 

enkät E51  ej summerbar  närdå 

chefen visar 
uppskattning för något 
man har gjort 

Händer det att Din chef 
visar uppskattning för 
något Du gjort? 

enkät E52  ej summerbar  hurofta 

andra personer visar 
uppskattning för något 
man har gjort 

Händer det att andra 
personer visar 
uppskattning för något 
Du gjort (t ex 
arbetskamrater, 
patienter, kunder, 
klienter, passagerare, 
elever)? 

enkät E53  ej summerbar  hurofta 

möjlighet att lära sig 
något nytt och 
utvecklas i yrket 

Ger arbetet Dig 
möjlighet att lära Dig 
något nytt och 
utvecklas i yrket? 

enkät E54  ej summerbar  hurofta 
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kontakt med svårt 
sjuka eller människor 
med allvarliga problem 
genom arbetet 

Händer det att Du 
genom arbetet kommer 
i nära kontakt med 
svårt sjuka eller 
människor med 
allvarliga problem? 

enkät E55  ej summerbar  hurofta 

indragen i konflikt 
eller bråk på sin 
arbetsplats med chefter 

Är Du indragen i 
någon form av konflikt 
eller bråk på Din 
arbetsplats med 
chefer? 

enkät E56  ej summerbar  underåret 

indragen i konflikt 
eller bråk på sin 
arbetsplats med 
arbetskamrater 

Är Du indragen i 
någon form av konflikt 
eller bråk på Din 
arbetsplats med 
arbetskamrater? 

enkät E57  ej summerbar  underåret 

indragen i konflikt 
eller bråk på sin 
arbetsplats med andra 
personer 

Är Du indragen i 
någon form av konflikt 
eller bråk på Din 
arbetsplats med andra 
personer (t ex 
patienter, kunder, 
klienter, passagerare, 
elever)? 

enkät E58  ej summerbar  underåret 

utsatt för våld eller hot 
om våld i sitt arbete 

Är Du utsatt för våld 
eller hot om våld i Ditt 
arbete? 

enkät E59  ej summerbar  underåret 

utsatt för personlig 
förföljelse från chefter 
eller arbetskamrater 

Är Du utsatt för 
personlig förföljelse 
genom elaka ord och 
handlingar från chefer 
eller arbetskamrater? 

enkät E60  ej summerbar  underåret 

utsatt för sexuella 
trakasserier på jobbet 
från chefer eller 
arbetskamrater 

Är Du utsatt för 
sexuella trakasserier på 
Din arbetsplats från 
chefer eller 
arbetskamrater? 

enkät E61  ej summerbar  underåret 

utsatt för sexuella 
trakasserier på 
arbetsplatsen från 
andra personer 

Är Du utsatt för 
sexuella trakasserier 
från andra personer på 
Din arbetsplats (t ex 
patienter, kunder, 
klienter, passagerare, 
elever)? 

enkät E62  ej summerbar  underåret 

tvungen att klara sig 
själv utan hjälp från 
omgivningen i kritiska 
situationer 

Är Du vissa stunder 
tvungen att klara Dig 
själv och kan inte 
räkna med hjälp från 

enkät E64  ej summerbar  hurmycke 
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andra människor 
omkring Dig i kritiska 
situationer? 

har i arbetet något att 
göra med folk som inte 
är anställda på 
arbetsplatsen 

Har Du i arbetet något 
att göra med personer 
som inte är anställda 
på arbetsplatsen (t ex 
patienter, kunder, 
klienter, passagerare, 
elever etc.)? 

enkät E65  ej summerbar  hurmycke 

arbetet kräver 
upprepningar av 
samma moment många 
gånger i timmen 

Kräver arbetet vissa 
tider att Du enbart 
upprepar samma 
arbetsmoment många 
gånger i timmen? 

enkät E66  ej summerbar  hurmycke 

arbetet kräver att man 
upprepar samma 
moment minst två 
gånger/minut 

Kräver arbetet vissa 
tider att Du enbart 
upprepar samma 
arbetsmoment minst 
två gånger per minut? 

enkät E67  ej summerbar  hurmycke 

en del av arbetstiden 
går åt till att förstå 
eller lösa krävande 
problem 

Går en del av 
arbetstiden åt till att 
förstå eller lösa 
krävande problem? 

enkät E68  ej summerbar  hurmycke 

möjlighet att delvis 
själv bestämma när 
olika arbetsuppgifter 
skall göras 

Kan Du delvis själv 
bestämma när olika 
arbetsuppgifter skall 
göras (tex genom att 
välja att jobba lite 
fortare vissa dagar och 
ta det lite lugnare 
andra dagar)? 

enkät E69  ej summerbar  alltid-aldrig 

är med och beslutar om 
uppläggningen av sitt 
arbete 

Händer det att Du är 
med och beslutar om 
uppläggningen av Ditt 
arbete (tex vad som 
skall göras, hur det 
skall göras eller vilka 
som skall arbeta 
tillsammans med Dig)? 

enkät E70  ej summerbar  alltid-aldrig 

utbildning under de 
sista 12 månaderna på 
betald arbetstid 

Har Du under de sista 
12 månaderna fått 
utbildning på betald 
arbetstid? 

enkät E71  ej summerbar  janej 

hur många dagar har 
du fått utbildning 
under de sista 12 
månaderna 

Om Du under de sista 
12 månaderna har fått 
utbildning på betald 
arbetstid, hur många 

enkät E72-E74  ej summerbar  utbildar 
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dagar har du fått 
utbildning? 

arbetet kräver 
skolutbildning eller 
kurs utöver grund- 
eller folkskolan 

Krävs det för Ditt 
arbete någon 
skolutbildning eller 
kurs förutom 
grundskolan eller 
folkskolan? 

enkät E75  ej summerbar  utbildn 

krav på lärotid eller 
introduktionsutbildnin
g på arbetet för att 
klara jobbet 

Krävs det (förutom 
utbildning eller kurs) 
någon lärotid eller 
introduk- 
tionsutbildning på 
arbetsplatsen innan 
man klarar Ditt jobb? 

enkät E76  ej summerbar  larokrav 

krav på återkommande 
utbildning för att klara 
sitt jobb 

Krävs det 
återkommande 
utbildning för att Du 
skall klara Ditt jobb? 
(information och/eller 
instruktioner) 

enkät E77  ej summerbar  janej 

har fått den 
återkommande 
utbildning som krävs 
för att klara sitt jobb 

Har Du fått den 
återkommande 
utbildning som krävs 
för att Du skall klara 
Ditt jobb? 

enkät E78  ej summerbar  fattater 

tillgång till 
företagshälsovård 
genom sitt arbete 

Har Du tillgång till 
företagshälsovård 
genom Ditt arbete? 

enkät E80  ej summerbar  janej 

har haft kontakt med 
företagshälsovården 
det senaste året 

Har Du under det 
senaste året haft 
kontakt med 
företagshälsovården? 

enkät E81  ej summerbar  konforeh 

alldeles för mycket, 
eller för lite, att göra i 
sitt arbete 

Upplever Du att Du 
har alldeles för 
mycket, eller för lite, 
att göra i Ditt arbete? 

enkät E86  ej summerbar  mycklite 

har för svåra, eller för 
enkla, arbetsuppgifter 

Upplever Du att Du 
har för svåra, eller för 
enkla, arbetsuppgifter i 
Ditt arbete? 

enkät E87  ej summerbar  svarenkl 

har alldeles för litet 
eller för stort ansvar i 
sitt arbete 

Upplever Du att Du 
har alldeles för litet, 
eller för stort, ansvar i 
Ditt arbete? 

enkät E88  ej summerbar  lsansvar 

är allt för isolerad eller 
har allt för mycket 
kontakt med andra i 

Upplever Du att Du är 
allt för isolerad från 
andra eller har allt för 

enkät E89  ej summerbar  isolkont 
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sitt arbete mycket kontakt med 

andra i Ditt arbete? 
har för lite, eller för 
stort, inflytande i sitt 
arbete 

Upplever Du att Du 
har för litet, eller för 
stort, inflytande i Ditt 
arbete? 

enkät E90  ej summerbar  inflytan 

får för lite, eller för 
mycket, stöd och hjälp 
från kamrater och 
chefter 

Upplever Du att Du får 
för lite, eller för 
mycket, stöd och hjälp 
från kamrater och 
chefer i Ditt arbete? 

enkät E91  ej summerbar  stodhjal 

upplever sitt arbete 
som psykiskt 
påfrestande eller lugnt 
och behagligt 

Upplever Du att Ditt 
arbete är psykiskt 
påfrestande eller lugnt 
och behagligt? 

enkät E92  ej summerbar  pafresta 

upplever sitt arbete 
som enformigt eller 
omväxlande 

Upplever Du att Ditt 
arbete är enformigt 
eller omväxlande? 

enkät E93  ej summerbar  enformig 

upplever sitt arbete 
som obundet och fritt 
eller som bundet och 
ofritt 

Upplever Du att Ditt 
arbete är obundet och 
fritt eller att det är 
bundet och ofritt? 

enkät E94  ej summerbar  bundfrit 

är nöjd eller missnöjd 
med sina arbetstider 

Upplever Du att Du är 
nöjd eller missnöjd 
med dina arbetstider? 

enkät E95  ej summerbar  arbetsti 

upplever att man utför 
mycket meninglöst 
eller meningsfullt 
arbete 

Upplever Du att 
mycket av Ditt arbete 
är meningslöst eller 
meningsfullt? 

enkät E96  ej summerbar  meningsf 

upplever sitt arbete 
som påfrestande och 
tungt eller som fysiskt 
mycket lätt 

Upplever Du att Du 
har ett påfrestande 
tungt arbete eller att 
det är fysiskt mycket 
lätt? 

enkät E97  ej summerbar  tunglatt 

upplever att man har 
ensidiga eller 
omväxlande 
arbetsuppgifter 

Upplever Du att Du 
har påfrestande 
ensidiga eller behagligt 
omväxlande 
arbetsrörelser i Ditt 
arbete? 

enkät E98  ej summerbar  rorelser 

upplever att man har 
påfrestande eller 
bekväma 
arbetsställningar 

Upplever Du att Du 
har påfrestande eller 
bekväma 
arbetsställningar i Ditt 
arbete? 

enkät E99  ej summerbar  stallnin 

är mycket missnöjd 
eller nöjd med arbetet 

Upplever Du att Du är 
mycket missnöjd eller 
mycket nöjd med Ditt 

enkät E100  ej summerbar  missnojd 
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arbete? 
bearbetar, analyserar 
data, programmerar, 
skapar text och bild 

Hur använder du i 
huvudsak 
datautrustning i ditt 
arbete? Bearbetar data, 
analyserar data, 
programmerar, skapar 
själv text och bilder 
m.m. 

telefonintervju T33C  ej summerbar  datautrustning 

i huvudsak bevakar 
kontrollinformation 

Hur använder du i 
huvudsak 
datautrustning i ditt 
arbete? Bevakar 
kontrollinformation 

telefonintervju T33D  ej summerbar  datautrustning 

ålder Uppnådd ålder under 
mätmånaden 

RTB och urvalsdragn. , 
härledd variabel 

Härledd från PersonNr 
och MMan 
(mätår/månad) 
Ålder=år/månad i 
mättiden - 
födelseår/månad 
(årtalsdelen) 

 ej summerbar  Alder 

kön Kön RTB, härledd variabel Härledd från PersonNr  ej summerbar  kon 
näringsgren i 
huvudsysslan 

Näringsgren i 
huvudsysslan 

Intervjupersonen, 
svaret kodas 

AKU-kod kopplad till 
SNI92 

 ej summerbar  SNI92 

yrke, blandad 3- och 4-
siffernivå i 
huvudsysslan enligt 
SSYK1996 

Yrke på 4-siffernivå Intervjupersonen, 
svaret kodas 

SSYK-kod, 4- eller 3-
siffernivå 

 ej summerbar  yrke4 

yrke på 3-siffernivå i 
huvudsysslan enligt 
SSYK1996 

Yrke på 3-siffernivå Intervjupersonen, 
svaret kodas 

SSYK-kod, 3-
siffernivå 

 ej summerbar  yrke3 

yrke på 2-siffernivå i 
huvudsysslan enligt 
SSYK1996 

Yrke på 2-siffernivå Intervjupersonen, 
svaret kodas 

SSYK-kod, 2-
siffernivå 

 ej summerbar  yrke2 

socioekonomisk grupp 
i huvudsysslan 

Socioekonomisk 
indelning (SEI) 

Intervjupersonen, 
svaret kodas 

SEI-kod  ej summerbar  SEI 

antal arbetade månader 
i nuvarande yrke 

Hur lång tid har Du 
arbetat i nuvarande 
yrke? 

telefonintervju T1b  ej summerbar  manadsta 

datormus uppgifter om 
användandet av 
datormus i förhållandet 
till tangentbord eller 
annat hjälpmedel 

telefonintervju T32  ej summerbar  tangemus 

utsatt för trakasserier 
som grundas på kön 
från chefer eller 
arbetskamrater 

Är Du utsatt för 
trakasserier som 
grundas på ditt kön på 
Din arbetsplats från 

enkät E63   (Ny 1999)  ej summerbar  underåret 
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chefer eller 
arbetskamrater? 

möjlighet att framföra 
kritiska synpunkter på 
arbetsförhållanden 
(högt i tak) 

Drar Du Dig för att på 
arbetsplatsen framföra 
kritiska synpunkter på 
Dina 
arbetsförhållanden? 

enkät E79  ej summerbar  alltid-aldrig 

flest kvinnor eller män 
som arbetar på 
arbetsplatsen 

Är de flesta som 
arbetar på din 
arbetsplats 
(arbetsställe) kvinnor 
eller män? 

telefonintervju T10  ej summerbar  kvinnman 

närmaste chefen är 
man eller kvinna 

Är Din närmaste chef 
man eller kvinna? 

telefonintervju T11  ej summerbar  chefkvin 

har av hälsoskäl 
övervägt att byta 
arbetsuppgifter 

Har du av hälsoskäl 
under det senaste året 
övervägt att byta 
arbetsuppgifter? 

enkät E82  ej summerbar  overvaga 

har av hälsoskäl 
övervägt att förändra 
arbetsuppgifter 

Har du av hälsoskäl 
under det senaste året 
övervägt att förändra 
nuvarande 
arbetsuppgifter? 

enkät E83  ej summerbar  overvaga 

har av hälsoskäl 
övervägt att byta 
arbetsgivare eller bli 
egen företagare 

Har du av hälsoskäl 
under det senaste året 
övervägt att byta 
arbetsgivare eller bli 
egen företagare? 

enkät E84  ej summerbar  overvaga 

har av hälsoskäl 
övervägt att minska 
arbetstiden 

Har du av hälsoskäl 
under det senaste året 
övervägt att minska 
arbetstiden? 

enkät E84  ej summerbar  overvaga 

ändra arbete av 
hälsoskäl 

Härledd variabel. Av 
hälsoskäl ändrat eller 
övervägt att ändra 
arbetsuppgifter på 
något av fyra sätt 
under de senaste 12 
månaderna: ändra 
arbetsuppgifter, byta 
arbetsuppgifter, byta 
arbetsgivare/start 

Enkät E82, E83, E84, E85  ej summerbar  overvaga 

undersökningsår I detta fall 1999 härledd från AKU   ej summerbar  ar 
central - perifer 
placering i arbetslivet 
enligt telefonintervju. 
Jfr centperi 

Härledd variabel. Med 
komb. av flera var. 
skapas kategorier med 
olika avstånd till 
arbetslivets kärna av 

Telefonintervju Från AKU: grad (1-4), 
heltid/deltid, 
deltidsarbetandes ev. 
önskan att arbeta mer, 
former av 

 ej summerbar  CENT2f 
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hårt arbetande 
heltidssysselsatta resp. 
till en periferi av delvis 
och tillfälligt 
sysselsatta. 

tidsbegränsad 
anställning, företagare 
med och utan 
anställda, lantbrukare. 

central - perifer 
placering i arbetslivet 
enligt telefonintervju 
och enkät 

Härledd variabel. Med 
komb. av flera var. 
skapas kategorier med 
olika avstånd till 
arbetslivets kärna av 
hårt arbetande 
heltidssysselsatta resp. 
till en periferi av delvis 
och tillfälligt 
sysselsatta. 

Telefonintervju, Enkät Från AKU: grad (1-4), 
heltid/deltid, 
deltidsarbetandes ev. 
önskan att arbeta mer, 
former av 
tidsbegränsad 
anställning, företagare 
med och utan 
anställda, lantbrukare.  
Enkät: E14 (overtide) 
måste hopp 

 ej summerbar  CENTf 

antal underställda Härledd variabel. Om 
chef, antalet direkt och 
indirekt underställda, i 
intervall. Om ej chef, 
noll underställda. 

Telefonintervju T34, T35  ej summerbar  Cheff 

Kontroll, inflytande 
över arbetssituationen 

Härledd variabel, 
index. Bygger på fyra 
frågor om 
kontroll/inflytande i 
arbetet. Indexets värde 
är antalet frågor som 
besvarats med vad som 
i den officiella 
statistiken angivits som 
stort inflytande ( 

Enkät E41, E69, E70, E90  ej summerbar  Kontroll 

Arbetskrav Härledd variabel, 
index. Bygger på fyra 
frågor om krav man 
utsätts för iarbetet. 
Bygger på fyra frågor 
om krav i arbetet. 
Indexets värde är 
antalet frågor som 
besvarats med vad som 
i den officiella st 

Enkät E16, E42, E46, E86  ej summerbar  Jobbkrav 

Kombinationer av 
arbetskrav och kontroll 

Härledd variabel, 
index. Bygger på 
kombinationen av två 
index: ett (ixkontr) 
som mäter 
kontroll/inflytande och 
ett (ixkrav) som mäter 
arbetskrav. 

Enkät Se ixkontr och ixkrav.  ej summerbar  KKindex 



 20 
Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

Kombinationerna av 
liten/stor kontroll och 
höga/låga k 

Låga kunskapskrav för 
arbetet 

Härledd variabel. 
Bygger på variablerna 
utbildni, som mäter hur 
lång utbildning 
arbetsuppgifterna 
anses fordra, och 
variabeln larokrav, 
som mäter hur lång 
upplärningstid som 
anses behövas för att 
klar 

Enkät E75, E76  ej summerbar  Krav 

möjlighet att få stöd 
och uppmuntran från 
arbetskamrater när 
arbetet är svårt 

Härledd variabel, 
bildad av variabeln för 
stöd från 
arbetskamrater när 
arbetet är svårt 
(kamratst) och används 
för att bilda ett index 
för stöd från chef och 
arbetskamrater (stix) 

Enkät E51  ej summerbar  kstoed 

Luften förorenad på 
arbetsplatsen 

Oorganiskt damm eller 
organiskt damm eller 
kemikalier kan ses i 
luften eller kännas lukt 
av på arbetsplatsen 
minst 1/4 av tiden. 

Enkät E40B Härledd 
variabel. De som 
svarat på någon eller 
några av frågorna  
E37, E38, E39 med 
alternativ 1-4 (utsatt 
minst 1/4 av tiden) 

 ej summerbar  janej 

kräver maskintypen 
övervakning 

Härledd variabel. 
Mäter i vilken 
utsträckning arbete vid 
en stationär maskin 
som är relativt 
självgående innebär 
övervakning respektive 
manuellt arbete. Detta 
mäts med två frågor 
med tidsskalor, andel 

Intervju T24, T25  ej summerbar  Maskintyp 

Enkelt arbete vid dator Härledd variabel. 
Består av 
kombinationen av två 
variabler. Den ena 
mäter relativt enkelt 
datorarbete då man 
matar in data, 
renskriver text etc. Den 
andra variabeln mäter 

Intervju T31A, T31C  ej summerbar  Mata 
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Presentationstext Beskrivning Uppgiftskälla Definition/Mätmetod Referenstid Summerbar Enhet Namn på värdemängd 

om man bearbetar data, 
analys 

möjlighet att få stöd 
och uppmuntran från 
chef när arbetet är 
svårt 

Härledd variabel, 
bildad av variabeln för 
stöd från chef när 
arbetet är svårt 
(cheferst) och används 
för att bilda ett index 
för stöd från chef och 
arbetskamrater (stix) 

Enkät E52  ej summerbar  cstoed 

Stöd och uppmuntran 
av såväl chef som 
arbetskamrater 

Härledd variabel. 
Index bildat genom 
kombination av mått 
för stöd av chef 
(cheferst) och stöd av 
arbetskamrater 
(kamratst). Med att ha 
detta stöd avses att 
man alltid eller för det 
mesta kan få stöd o 

Enkät E50, E51  ej summerbar  Stix 

enkelt, upprepat, styrt 
arbete 

Härledd variabel. 
Anger andel av 
arbetstiden som man 
har ett arbete med 
upprepade 
arbetsmoment och som 
dessutom är enkelt och 
styrt. Upprepade 
arbetsmoment mäts 
med variabeln 
upprepat. Med att 
arbetet 

Enkät E66, E70, E75, E76  ej summerbar  hurmycke 

Kombinationer av 
stöd/ej stöd av chef 
och stöd/ej stöd av 
arbetskamrater 

Härledd variabel. 
Index bildat genom 
kombination av mått 
för stöd av chef 
(cheferst) och stöd av 
arbetskamrater 
(kamratst). Med att ha 
stöd avses här att man 
har angett att man 
alltid eller för det me 

Enkät E51, E52  ej summerbar  stoedix 

enkelt, upprepat, arbete Härledd variabel. 
Anger andel av 
arbetstiden som man 
har ett arbete med 
upprepade 
arbetsmoment och som 
dessutom är enkelt. 

Enkät E66, E75, E76  ej summerbar  hurmycke 
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Värdemängder 
Namn Beskrivning 

Alder Aktuell ålder 16-64 år 
Kod Benämning 
16 16 år 
17 17 år 
18 18 år 
19 19 år 
20 20 år 
21 21 år 
22 22 år 
23 23 år 
24 24 år 
25 25 år 
26 26 år 
27 27 år 
28 28 år 
29 29 år 
30 30 år 
31 31 år 
32 32 år 
33 33 år 
34 34 år 
35 35 år 
36 36 år 
37 37 år 
38 38 år 
39 39 år 
40 40 år 
41 41 år 
42 42 år 
43 43 år 
44 44 år 
45 45 år 
46 46 år 
47 47 år 
48 48 år 
49 49 år 
50 50 år 
51 51 år 
52 52 år 
53 53 år 
54 54 år 
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55 55 år 
56 56 år 
57 57 år 
58 58 år 
59 59 år 
60 60 år 
61 61 år 
62 62 år 
63 63 år 
64 64 år 

 
Namn Beskrivning 

alltid-aldrig 1-4 
Kod Benämning 
1 alltid 
2 för det mesta 
3 för det mesta inte 
4 aldrig 

 
Namn Beskrivning 

antalar antal år 
Kod Benämning 
1 0-4 år 
2 5-9 år 
3 10-19 år 
4 20 eller fler år 

 
Namn Beskrivning 

antalarb 1-7 
Kod Benämning 
1 0-4 anställda 
2 5-9 anställda 
3 10-19 anställda 
4 20-49 anställda 
5 50-99 anställda 
6 100-499 anställda 
7 500 eller fler anställda 

 
Namn Beskrivning 

ar redovisningsår 
Kod Benämning 
1997 1997 
1999 1999 
2001 2001 
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2003 2003 

 
Namn Beskrivning 

arbetaov 1-6 
 
 
 
 

Kod Benämning 
1 varje dag 
2 ett par dar per vecka (1 av 2) 
3 en dag per vecka (1 av 5) 
4 ett par dagar per månad (1 av 10) 
5 sällan 
6 inte alls 

 
Namn Beskrivning 

arbetsti 1-5 
Kod Benämning 
1 mycket missnöjd, instämmer helt 
2 mycket missnöjd, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 mycket nöjd, instämmer delvis 
5 mycket nöjd, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

arbskift 1-7 
Kod Benämning 
1 dagarbete (mellan ca 06-18) 
2 kvällsarbete (mellan ca 18-22) 
3 nattarbete (mellan ca 22-06) 
4 skiftarbete, tvåskift 
5 skiftarbete, treskift 
6 turlistearbete (dvs arbetstid enligt tjänstgöringsschema) 
7 annan arbetstid 

 
Namn Beskrivning 

barbar 1-4 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
3 använder både stationär och bärbar 
4 använder inte persondator, dataterminal eller motsvarande (nej PCTYP) 
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Namn Beskrivning 

besvarav 1-3 
Kod Benämning 
1 ja (Ja i fråga ANNATYRK) 
2 nej (Ja i fråga ANNATYRK) 
3 Har ej haft ett annat yrke under minst 5 av de senaste 10 åren ( nej i ANNATYRK) 

 
Namn Beskrivning 

bildtide 1-6 
Kod Benämning 
1 nästan hela tiden 
2 ungefär ¾ av tiden 
3 halva tiden 
4 ungefär ¼ av tiden 
5 lite (kanske 1/10 av tiden) 
6 använder inte någon form av datautrustning eller arbetar ej vid bildskärm 

 
Namn Beskrivning 

bundfrit 1-5 
Kod Benämning 
1 bundet och ofritt, instämmer helt 
2 bundet och ofritt, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 obundet och fritt, instämmer delvis 
5 obundet och fritt, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

CENT2f Härledd variabel. Med kombinationer av flera variabler skapas kategorier med olika avstånd till arbetslivets kärna av hårt 
arbetande heltidssysselsatta respektive till en periferi av delvis och tillfä 

Kod Benämning 
1 Heltid 
10 Medhjälpare 
2 Deltid, önskar ej mer 
3 Deltid, önskar mer 
4 Företagare med anställd 
5 Egenföretagare 
6 Vikariat 
7 Projektanställd 
8 Övriga tillfälligt anställda 
9 Lantbrukare (med eller utan anställda) 

 
Namn Beskrivning 

CENTf Härledd variabel. Med kombinationer av flera variabler skapas kategorier med olika avstånd till arbetslivets kärna av hårt 
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arbetande heltidssysselsatta respektive till en periferi av delvis och tillfä 

Kod Benämning 
1 Heltid/övertid, ta med jobb hem 
10 Lantbrukare (med eller utan anställda) 
11 Medhjälpare 
2 Heltid/ej övertid 
3 Deltid, önskar ej mer 
4 Deltid, önskar mer 
5 Företagare med anställd 
6 Egenföretagare 
7 Vikariat 
8 Projektanställd 
9 Övriga tillfälligt anställda 

 
Namn Beskrivning 

Cheff Antal underställda 
Kod Benämning 
0 Inga underställda, ej chef 
1 En underställd 
10 10 eller fler underställda 
2 2-4 underställda 
5 5-9 underställda 

 
Namn Beskrivning 

chefkvin 1-3 
Kod Benämning 
1 man 
2 kvinna 
3 har inga chef 

 
Namn Beskrivning 

cstoed Härledd variabel. 1-2 
Kod Benämning 
1 Stöd (alltid, för det mesta) 
2 Ej stöd (aldrig, för det mesta inte stöd) 

 
Namn Beskrivning 

datatide 1-6 
Kod Benämning 
1 nästan hela tiden 
2 ungefär ¾ av tiden 
3 halva tiden 
4 ungefär ¼ av tiden 
5 lite (kanske 1/10 av tiden) 
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6 använder inte någon form av datautrustning 

 
Namn Beskrivning 

datautrustning 1-3 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
3 använder inte någon form av datautrustning 

 
Namn Beskrivning 

enformig 1-5 
Kod Benämning 
1 enformigt arbete, instämmer helt 
2 enformigt arbete, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 omväxlande arbete, instämmer delvis 
5 omväxlande arbete, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

enkat 1-2, 5-8 
Kod Benämning 
1 ja, svensk enkät 
2 nej, svensk enkät skickas till annan adress 
5 ja, engelsk enkät 
6 nej, engelsk enkät skickas till annan adress 
7 nej, enkät utskickas inte pga vägran 
8 nej, enkät utskickas inte pga annat 

 
Namn Beskrivning 

ensidigt 1-4 
Kod Benämning 
1 mer ensidigt upprepade moment då (de som svarat ja i fråga ANNATYRK) 
2 ungefär som nu (de som svarat ja i fråga  ANNATYRK 
3 mindre ensidigt upprepade moment då (de som svarat ja i fråga  ANNATYRK) 
4 har ej haft ett annat yrke under minst 5 av de senaste 10 år (de som svarat nej i fråga ANNATYRK) 

 
Namn Beskrivning 

fattater 1-3 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
3 svar Nej i fråga ATERUTBI 
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Namn Beskrivning 

flextid 1-3 
Kod Benämning 
1 ja, har flextid, (dvs arbetstid som inte börjar eller slutar på exakta klockslag) 
2 ja, på annat sätt relativt fria arbetstider 
3 nej, kan i allmänhet inte påverka arbetstiden 

 
Namn Beskrivning 

fortfara 1-4 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
3 har ej haft ett annat yrke under minst 5 av de senaste 10 år 
4 har haft ett annat yrke under minst 5 av de senaste 10 åren men har ej fått besvär 

 
Namn Beskrivning 

hemmaarb 1-5 
Kod Benämning 
1 hela eller i stort sett hela arbetstiden 
2 3-4 dagar per vecka 
3 1-2 dagar per vecka 
4 några timmar per vecka 
5 arbetar inte hemma 

 
Namn Beskrivning 

hurmycke 1-6 
Kod Benämning 
1 nästan hela tiden 
2 ungefär ¾ av tiden 
3 halva tiden 
4 ungefär ¼ av tiden 
5 lite (kanske 1/10 av tiden) 
6 nej inte alls 

 
Namn Beskrivning 

hurofta 1-5 
Kod Benämning 
1 varje dag 
2 ett par dar per vecka (1 dag av 2) 
3 en dag per vecka (1 dag av 5) 
4 ett par dagar per månad (1 dag av 10) 
5 inte alls, sällan de sista 3 månaderna 
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Namn Beskrivning 

ibilenti 1-6 
Kod Benämning 
1 nästan hela tiden 
2 ungefär ¾ av tiden 
3 halva tiden 
4 ungefär ¼ av tiden 
5 lite (kanske 1/10 av tiden) 
6 använder inte bil i arbetet (nej i fråga bilanvan) 

 
Namn Beskrivning 

inflytan 1-5 
Kod Benämning 
1 för litet inflytande, instämmer helt 
2 för litet inflytande, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 för stort inflytande, instämmer delvis 
5 för stort inflytande, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

isolkont 1-5 
Kod Benämning 
1 allt för isolerad, instämmer helt 
2 allt för isolerad, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 allt för mycket kontakt med andra, instämmer delvis 
5 allt för mycket kontakt med andra, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

janej 1- 2 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 

 
Namn Beskrivning 

Jobbkrav Härledd variabel, index. 0-4 Bygger på fyra frågor om krav i arbetet 
Kod Benämning 
0 Inga svar höga krav 
1 Ett svar höga krav 
2 Två svar höga krav 
3 Tre svar höga krav 
4 Fyra svar höga krav 

 
Namn Beskrivning 
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KKindex Härledd variabel, index. 1-4 Bygger på en kombination av två index som beskriver krav (ixkrav) och kontroll/inflytande 

(ixkontr) i arbetet 
Kod Benämning 
1 Låg anspänning (låga krav, stor kontroll). 
2 Aktiva jobb (höga krav, stor kontroll). 
3 Passiva jobb (låga krav, liten kontroll). 
4 Hög anspänning (höga krav, liten kontroll). 

 
Namn Beskrivning 

kon 1,2 
Kod Benämning 
1 man 
2 kvinna 

 
Namn Beskrivning 

konforeh 1-3 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
3 har ej tillgång till företagshälsovård (Nej i fråga FORETAGH) 

 
Namn Beskrivning 

Kontroll Härledd variabel, index. 0-4 
Kod Benämning 
0 Inga svar stor kontroll 
1 Ett svar stor kontroll 
2 Två svar stor kontroll 
3 Tre svar stor kontroll 
4 Fyra svar stor kontroll 

 
Namn Beskrivning 

Krav Härledd variabel. 1-2 
Kod Benämning 
1 Låga kunskapskrav, utbildnings- plus upplärningstid högst några månader efter grundskola 
2 Ej låga kunskapskrav 

 
Namn Beskrivning 

kstoed Härledd variabel, 1-2 
Kod Benämning 
1 Stöd (alltid, för det mesta) 
2 Ej stöd (aldrig, för det mesta inte stöd) 

 
Namn Beskrivning 
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kvinnman 1-4 
Kod Benämning 
1 flest kvinnor 
2 flest män 
3 ungefär lika många kvinnor och män 
4 har inga arbetskamrater 

 
Namn Beskrivning 

larokrav 1-9 
Kod Benämning 
1 nej 
2 endast några dagar 
3 några veckor 
4 några månader 
5 ½ år 
6 1 år 
7 2 år 
8 3 år 
9 4 år eller mer 

 
Namn Beskrivning 

likvarbe 1-5 
Kod Benämning 
1 mycket lätt 
2 ganska lätt 
3 ganska svårt 
4 mycket svårt 
5 vet ej 

 
Namn Beskrivning 

lonetyp 1-5 
Kod Benämning 
1 fast lön (timlön, veckolön,månadslön) 
2 lön med tillägg, som är kopplat till eget eller egen arbetsgrupps resultat, t.ex. ackordslön 
3 lön med tillägg, som är kopplat till företagets resultat 
4 ren (100%) prestationslön 
5 annan löneform 

 
Namn Beskrivning 

lsansvar 1-5 
Kod Benämning 
1 alldeles för litet ansvar, instämmer helt 
2 alldeles för litet ansvar, instämmer delvis 
3 varken eller 
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4 alldeles för stort ansvar, instämmer delvis 
5 alldeles för stort ansvar, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

manadsta antal månader 
Kod Benämning 
1 1 mån 
2 2 mån 
3 3 mån 
4 4 mån 
5 5 mån 
6 6 mån 
7 7 mån 
8 8 mån 
9 9 mån 
10 10 mån 
11 11 mån 
12 12 mån 

 
Namn Beskrivning 

Maskintyp Härledd variabel. 1-2 
Kod Benämning 
1 Främst övervakningsarbete vid relativt självgående maskin 
2 Främst manuellt arbete vid relativt självgående maskin 

 
Namn Beskrivning 

Mata Härledd variabel. 1-4 
Kod Benämning 
1 Matar in, bearbetar inte 
2 Matar in och bearbetar 
3 Matar inte in, bearbetar 
4 Matar varken in eller bearbetar 

 
Namn Beskrivning 

meningsf 1-5 
Kod Benämning 
1 mycket meningslöst arbete, instämmer helt 
2 mycket meningslöst arbete, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 mycket meningsfullt arbete, instämmer delvis 
5 mycket meningsfullt arbete, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

missnojd 1-5 
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Kod Benämning 
1 mycket missnöjd med arbetet, instämmer helt 
2 mycket missnöjd med arbetet, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 mycket nöjd med arbetet, instämmer delvis 
5 mycket nöjd med arbetet, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

mycklite 1-5 
Kod Benämning 
1 alldeles för mycket att göra, instämmer helt 
2 alldeles för mycket att göra, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 alldeles för lite att göra, instämmer delvis 
5 alldeles för lite, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

närdå 1-4 
Kod Benämning 
1 alltid 
2 för det mesta 
3 för det mesta inte 
4 aldrig 

 
Namn Beskrivning 

overvaga 1-3 
Kod Benämning 
1 ja, har övervägt det 
2 ja, och jag har också gjort den förändringen 
3 nej 

 
Namn Beskrivning 

overvaka 1-3 
Kod Benämning 
1 ja 
2 nej 
3 arbetar ej med stationära maskiner eller processystem 

 
Namn Beskrivning 

pafresta 1-5 
Kod Benämning 
1 psykiskt påfrestande arbete, instämmer helt 
2 psykiskt påfrestande arbete, instämmer delvis 
3 varken eller 
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4 lugnt och behagligt, instämmer delvis 
5 lugnt och behagligt, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

rorelser 1-5 
Kod Benämning 
1 Påfrestande ensidiga, instämmer helt 
2 Påfrestande ensidiga, instämmer delvis 
3 Varken eller 
4 Behagligt omväxlande, instämmer delvis 
5 Behagligt omväxlande, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

SEI 0-22,33-46,50,56,57,99 
Kod Benämning 
0 uppgift saknas 
1 arbetare 
2 arbetare 
3 arbetare 
4 arbetare 
5 arbetare 
6 arbetare 
7 arbetare 
8 arbetare 
9 arbetare 
10 arbetare 
11 arbetare 
12 arbetare 
13 arbetare 
14 arbetare 
15 arbetare 
16 arbetare 
17 arbetare 
18 arbetare 
19 arbetare 
20 arbetare 
21 arbetare 
22 arbetare 
33 lägre tjänstemän och på mellannivå 
34 lägre tjänstemän och på mellannivå 
35 lägre tjänstemän och på mellannivå 
36 lägre tjänstemän och på mellannivå 
37 lägre tjänstemän och på mellannivå 
38 lägre tjänstemän och på mellannivå 
39 lägre tjänstemän och på mellannivå 
40 lägre tjänstemän och på mellannivå 
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41 lägre tjänstemän och på mellannivå 
42 lägre tjänstemän och på mellannivå 
43 lägre tjänstemän och på mellannivå 
44 lägre tjänstemän och på mellannivå 
45 lägre tjänstemän och på mellannivå 
46 lägre tjänstemän och på mellannivå 
50 tjänstemän allmänt 
56 högre tjänstemän 
57 högre tjänstemän 
99 partiellt bortfall 

 
Namn Beskrivning 

skaraned 1-5 
Kod Benämning 
1 lägga ned verksamheten helt 
2 skära ned i verksamheten 
3 utöka verksamheten 
4 nej, inga sådana planer för verksamheten 
5 vet ej 

 
Namn Beskrivning 

SNI92 Koderna är AKU:s egna, stämmer delvis med SNI92 
Kod Benämning 
1 01Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk 
2 02Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 
5 05Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 
10 10-14Gruvor och mineralutvinningsindustri 
15 15Livsmedels- och dryckesvaruindustri 
16 16Tobaksvarutillverkning 
17 17Textilvarutillverkning 
18 18-19Beklädnadsindustri, industri för läder och lädervaror 
20 20Trävaruindustri 
21 21Massa-, pappers- och papptillverkning 
22 22Förlag, grafisk och annan reproduktionsindustri 
23 23Industri för stenkolsprodukter, raffinerade petroleum mm- 
24 24Kemisk industri 
25 25Gummi- och plastvaruindustri 
26 26Jord- och stenvaruindustri 
27 27Stål- och metallverk 
28 28Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
29 29Maskinindustri, som ej ingår i annan underavdelning 
30 30Industri för kontorsmaskiner och datorer 
31 31         Annan elektroindustri 
32 32         Teleproduktindustri 
33 33         Industri för precisionsinstrument, medicinska mm 
34 34         Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
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35 35         Annan transportmedelsindustri 
36 36         Möbelindustri, annan tillverkningsindustri 
37 37         Återvinningsindustri 
40 40         El-, gas- och värmeverk 
41 41         Vattenverk 
46 45.1,2,5 Mark-, grund-, bygg- och anläggningsentreprenörer 
47 45.3-4    Byggnadsinstallationsf., firmor för slutbeh. av byggnader 
50 50         Handel med och serviceverkst. för motorford., bensinst. 
51 51         Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 
53 52.1      Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment 
54 52.2-5   Specialiserade livsmedelsbutiker, systembutiker mm 
55 55         Hotell och restauranger 
56 52.6      Detaljhandel, ej butik 
57 52.7      Reparationsverkst. för hushållsartiklar och personliga artiklar 
60 60         Landtransportföretag 
61 61         Rederier 
62 62         Flygbolag 
63 63         Serviceföretag till transport, researrang., resebyråer mm 
64 64         Post- och telekommunikationsföretag 
65 65         Banker och andra kreditinstitut 
66 66         Försäkringsbolag 
68 67.1      Serviceföretag till finansiell verksamhet 
69 67.2      Serviceföretag till försäkrings- och pensionsfondsverksam. 
70 70         Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 
71 71         Uthyrningsfirmor 
72 72         Datakonsulter och dataservicebyråer 
73 73         Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 
74 74         Andra företagsservicefirmor 
75 75         Civila myndigheter och försvaret 
80 80         Utbildningsväsendet 
81 85.1-2    Enheter för hälso- och sjukvård, veterinärkliniker 
82 85.321-322 Förskolor, fritidshem, familjedaghem o. dyl. 
83 85.311,323 Servicehus, servicelägenheter och ålderdomshem, 
84 85.312-315,324-325 Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda, 
90 90        Reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk 
91 91        Intresseorganisationer och religiösa samfund 
92 92        Enheter för rekreation, kultur och sport 
93 93        Andra serviceföretag 
95 95        Förvärvsarbete i hushåll 
96 99        Internationella organisationer, utländska ambassader mm 
99 Uppgift saknas och ej kodifierbart 

 
Namn Beskrivning 

stallnin 1-5 
Kod Benämning 
1 påfrestande, instämmer helt 
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2 påfrestande, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 bekväma, instämmer delvis 
5 bekväma, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

Stix Härledd variabel. 1-2 
Kod Benämning 
1 Har stöd från både chef och arbetskamrater 
2 Har ej stöd från både chef och arbetskamrater 

 
Namn Beskrivning 

stodhjal 1-5 
Kod Benämning 
1 för lite stöd och hjälp, instämmer helt 
2 för lite stöd och hjälp, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 för mycket inblandning, instämmer delvis 
5 för mycket inblandning, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

stoedix Härledd variabel. 1-4 
Kod Benämning 
1 Har stöd från både chefer och arbetskamrater 
2 Har stöd från arbetskamrater men ej från cehefer 
3 Har stöd från chefer men inte från arbetskamrater 
4 Har varken stöd från chefer eller arbetskamrater 

 
Namn Beskrivning 

stor tid 1-6 
Kod Benämning 
1 nästan hela tiden 
2 ungefär ¾ av tiden 
3 halva tiden 
4 ungefär ¼ av tiden 
5 lite (kanske 1/10 av tiden) 
6 Arbetar inte med stationära maskiner eller processystem eller svarat nej på T22 

 
Namn Beskrivning 

stress 1-4 
Kod Benämning 
1 mer stress och psykiska påfrestningar då (ja i fråga ANNATYRK) 
2 ungefär som nu (ja i fråga ANNATYRK) 
3 mindre stress och psykiska påfrestningar då (ja i fråga ANNATYRK) 
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4 har ej haft ett annat yrke under minst 5 av de senaste 10 år (nej i fråga ANNATYRK) 

 
Namn Beskrivning 

svarat ÅÅÅÅ 
 
Namn Beskrivning 

svaratid 1-6 
Kod Benämning 
1 Nästan hela tiden 
2 Ungefär ¾ av tiden 
3 Halva tiden 
4 Ungefär ¼ av tiden 
5 Lite (kanske 1/10 av tiden) 
6 Nej i fråga SVARAARB 

 
Namn Beskrivning 

svarenkl 1-5 
Kod Benämning 
1 alldeles för svåra, instämmer helt 
2 alldeles för svåra, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 alldeles för enkla, instämmer delvis 
5 alldeles för enkla, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

tangemus 1-5 
Kod Benämning 
1 tangentbord mycket mer 
2 tangentbord något mer 
3 lika mycket 
4 datormus och andra något mer 
5 datormus och andra mycket mer 

 
Namn Beskrivning 

tidopeng 1-5 
Kod Benämning 
1 ja, alltid 
2 ja, ibland 
3 nej, ingen ersättning utgår 
4 nej, den ingår i den ordinarie lönen 
5 arbetar inte utöver ordinarie arbetstid 

 
Namn Beskrivning 
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tungaarb 1-4 
Kod Benämning 
1 mer tunga moment då (ja i fråga ANNATYRK) 
2 ungefär som nu (ja i fråga ANNATYRK) 
3 mindre tunga moment då (ja i fråga ANNATYRK) 
4 har ej haft ett annat yrke under minst 5 av de senaste 10 år (nej i fråga ANNATYRK) 

 
Namn Beskrivning 

tunglatt 1-5 
Kod Benämning 
1 påfrestande tungt arbete, instämmer helt 
2 påfrestande tungt arbete, instämmer delvis 
3 varken eller 
4 fysiskt mycket lätt arbete, instämmer delvis 
5 fysiskt mycket lätt arbete, instämmer helt 

 
Namn Beskrivning 

understl 0-99999 
0=de som svarat nej i fråga ARBETSLE 

 
Namn Beskrivning 

underåret 1-7 
Kod Benämning 
1 varje dag 
2 ett par dar per vecka (1 dag av 2) 
3 en dag per vecka (1 dag av 5) 
4 ett par dagar per månad (1 dag av 10) 
5 några gånger de sista tre månaderna 
6 någon gång de sista 12 månaderna 
7 inte alls, sällan de sista 12 månaderna 

 
Namn Beskrivning 

utbildar 0-365 0 innebär att personen svarat Nej på variabeln Utbildning på betald arbetstid under de senaste 12 månaderna 
(BETALAUT) 

 
Namn Beskrivning 

utbildn 1-9 
Kod Benämning 
1 nej 
2 endast några dagar 
3 några veckor 
4 några månader 
5 ½ år 
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6 1 år 
7 2 år 
8 3 år 
9 4 år eller mer 

 
Namn Beskrivning 

yrke2 01-99 
Kod Benämning 
01 Militärt arbete 
11 Politiskt arbete m.m. 
12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 
13 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 
21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik- och datavetenskap 
22 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- och sjukvår 
23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 
24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 
31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 
32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högskoleutbildning 
33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 
34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 
41 Kontorsarbete m.m. 
42 Kundservicearbete 
51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 
52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 
61 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 
72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 
73 Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 
74 Annat hantverksarbete 
81 Processoperatörsarbete 
82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete 
83 Transport- och maskinförararbete 
91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 
92 Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning 
93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 
99 Partiellt bortfall 

 
Namn Beskrivning 

yrke3 011-999 
Kod Benämning 
011 Militärer 
111 Högre ämbetsmän och politiker 
112 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 
121 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 
122 Drift- och verksamhetschefer 
123 Chefer för särskilda funktioner 
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131 Chefer för mindre företag och enheter 
211 Fysiker, kemister m.fl. 
212 Matematiker och statistiker 
213 Dataspecialister 
214 Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 
221 Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m. 
222 Hälso- och sjukvårdsspecialister 
223 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 
231 Universitets- och högskollärare 
232 Gymnasielärare m.fl. 
233 Grundskollärare 
234 Speciallärare 
235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 
241 Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän 
242 Jurister 
243 Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 
244 Samhälls- och språkvetare 
245 Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 
246 Präster 
247 Administratörer i offentlig förvaltning 
248 Administratörer i intresseorganisationer 
249 Psykologer, socialsekreterare m.fl. 
311 Ingenjörer och tekniker 
312 Datatekniker och dataoperatörer 
313 Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl. 
314 Piloter, fartygsbefäl m.fl. 
315 Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 
321 Lantmästare, skogsmästare m.fl. 
322 Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 
323 Sjuksköterskor 
324 Biomedicinska analytiker 
331 Förskollärare och fritidspedagoger 
332 Andra lärare och instruktörer 
341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 
342 Agenter, förmedlare m.fl. 
343 Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl. 
344 Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 
345 Poliser 
346 Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 
347 Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl. 
348 Pastorer 
411 Kontorssekreterare och dataregistrerare 
412 Bokförings- och redovisningsassistenter 
413 Lager- och transportassistenter 
414 Biblioteksassistenter m.fl. 
415 Brevbärare m.fl. 
419 Övrig kontorspersonal 
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421 Kassapersonal m.fl. 
422 Kundinformatörer 
511 Resevärdar m.fl. 
512 Storhushålls- och restaurangpersonal 
513 Vård- och omsorgspersonal 
514 Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster 
515 Säkerhetspersonal 
521 Fotomodeller m.fl. 
522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 
611 Växtodlare inom jordbruk och trädgård 
612 Djuruppfödare och djurskötare 
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 
614 Skogsbrukare 
615 Fiskare och jägare 
711 Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 
712 Byggnads- och anläggningsarbetare 
713 Byggnadshantverkare 
714 Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 
721 Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 
722 Smeder, verktygsmakare m.fl. 
723 Maskin- och motorreparatörer 
724 Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 
731 Finmekaniker m.fl. 
732 Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 
733 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 
734 Grafiker m.fl. 
741 Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 
742 Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 
743 Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 
744 Garvare, skinnberedare och skomakare 
811 Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 
812 Processoperatörer vid stål- och metallverk 
813 Processoperatörer, glas och keramiska produkter 
814 Processoperatörer, trä- och pappersindustri 
815 Processoperatörer, kemisk basindustri 
816 Driftmaskinister m.fl. 
817 Industrirobotoperatörer 
821 Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 
822 Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 
823 Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 
824 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
825 Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri 
826 Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 
827 Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 
828 Montörer 
829 Övriga maskinoperatörer och montörer 
831 Lokförare m.fl. 
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832 Fordonsförare 
833 Maskinförare 
834 Däckspersonal 
911 Torg- och marknadsförsäljare 
912 Städare m.fl. 
913 Köks- och restaurangbiträden 
914 Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 
915 Renhållnings- och återvinningsarbetare 
919 Övriga servicearbetare 
921 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
931 Grovarbetare inom bygg och anläggning 
932 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 
933 Godshanterare och expressbud 

 
Namn Beskrivning 

yrke4 0110-9999 
Kod Benämning 
0110 Militärer 
1110 Högre ämbetsmän och politiker 
1120 Chefstjänstemän i intresseorganisationer 
1210 Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 
1221 Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
1222 Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 
1223 Driftchefer inom byggverksamhet 
1224 Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 
1225 Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 
1226 Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. 
1227 Verksamhetschefer inom utbildning 
1228 Verksamhetschefer inom vård och omsorg 
1229 Övriga drift- och verksamhetschefer 
1231 Ekonomichefer och administrativa chefer 
1232 Personalchefer 
1233 Försäljnings- och marknadschefer 
1234 Reklam- och PR-chefer 
1235 Inköps- och distributionschefer 
1236 IT-chefer 
1237 Forsknings- och utvecklingschefer 
1239 Övriga chefer inom specialområden 
1311 Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
1312 Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. 
1313 Chefer för mindre byggföretag 
1314 Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation 
1315 Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. 
1316 Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. 
1317 Chefer för mindre enheter inom utbildning 
1318 Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg 
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1319 Chefer för övriga mindre företag och enheter 
2111 Fysiker och astronomer 
2112 Meteorologer 
2113 Kemister 
2114 Geologer, geofysiker m.fl. 
2121 Matematiker 
2122 Statistiker 
2131 Systemerare och programmerare 
2139 Övriga dataspecialister 
2141 Arkitekter och stadsplanerare 
2142 Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 
2143 Civilingenjörer m.fl., elkraft 
2144 Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik 
2145 Civilingenjörer m.fl., maskin 
2146 Civilingenjörer m.fl., kemi 
2147 Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi 
2148 Lantmätare 
2149 Övriga civilingenjörer m.fl. 
2211 Biologer 
2212 Farmakologer m.fl. 
2213 Agronomer och hortonomer 
2214 Jägmästare m.fl. 
2221 Läkare 
2222 Tandläkare 
2223 Veterinärer 
2224 Apotekare 
2225 Logopeder 
2229 Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 
2231 Barnmorskor 
2232 Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning 
2233 Akutsjuksköterskor m.fl. 
2234 Barnsjuksköterskor 
2235 Distriktssköterskor 
2236 Andra sjuksköterskor med särskild kompetens 
2310 Universitets- och högskollärare 
2321 Gymnasielärare i allmänna ämnen 
2322 Gymnasielärare i yrkesämnen 
2323 Lärare i estetiska och praktiska ämnen 
2330 Grundskollärare 
2340 Speciallärare 
2351 Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens 
2411 Revisorer m.fl. 
2412 Personaltjänstemän och yrkesvägledare 
2413 Marknadsanalytiker och marknadsförare 
2414 Organisationsutvecklare 
2419 Övriga företagsekonomer 
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2421 Advokater och åklagare 
2422 Domare 
2423 Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister 
2429 Övriga jurister 
2431 Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 
2432 Bibliotekarier m.fl. 
2441 Nationalekonomer 
2442 Sociologer, arkeologer m.fl. 
2443 Filosofer, historiker och statsvetare 
2444 Språkvetare, översättare och tolkar 
2451 Journalister, författare, informatörer m.fl. 
2452 Skulptörer, målare m.fl. 
2453 Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik 
2454 Koreografer och dansare 
2455 Regissörer och skådespelare 
2456 Formgivare 
2460 Präster 
2470 Administratörer i offentlig förvaltning 
2480 Administratörer i intresseorganisationer 
2491 Psykologer m.fl. 
2492 Socialsekreterare och kuratorer 
3111 Laboratorieingenjörer 
3112 Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 
3113 Elingenjörer och eltekniker 
3114 Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik 
3115 Maskiningenjörer och maskintekniker 
3116 Kemiingenjörer och kemitekniker 
3117 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi 
3118 Kartingenjörer m.fl. 
3119 Övriga ingenjörer och tekniker 
3121 Datatekniker 
3122 Dataoperatörer 
3131 Fotografer 
3132 Ljud- och bildtekniker 
3133 Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. 
3134 Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 
3141 Maskinbefäl 
3142 Fartygsbefäl m.fl. 
3143 Piloter m.fl. 
3144 Flygledare 
3145 Flygtekniker 
3151 Byggnads- och brandinspektörer 
3152 Säkerhetsinspektörer m.fl. 
3211 Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. 
3212 Skogsmästare m.fl. 
3221 Arbetsterapeuter 
3222 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. 
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3223 Dietister 
3224 Optiker 
3225 Tandhygienister 
3226 Sjukgymnaster m.fl. 
3227 Djursjukvårdare 
3228 Receptarier 
3229 Övriga terapeuter 
3231 Sjuksköterskor, medicin/kirurgi 
3232 Operationssjuksköterskor 
3233 Geriatriksjuksköterskor 
3234 Sjuksköterskor, psykiatrisk vård 
3235 Röntgensjuksköterskor 
3239 Övriga sjuksköterskor 
3240 Biomedicinska analytiker 
3310 Förskollärare och fritidspedagoger 
3320 Andra lärare och instruktörer 
3411 Värdepappersmäklare 
3412 Försäkringsrepresentanter 
3413 Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 
3414 Reseproducenter 
3415 Företagssäljare 
3416 Inköpare 
3417 Värderare och auktionister 
3418 Banktjänstemän och kreditrådgivare 
3419 Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 
3421 Agenter 
3422 Speditörer 
3423 Platsförmedlare och arbetsvägledare 
3429 Övriga agenter m.fl. 
3431 Administrativa assistenter 
3432 Boutredare 
3433 Redovisningsekonomer m.fl. 
3441 Tulltjänstemän 
3442 Taxeringstjänstemän 
3443 Socialförsäkringstjänstemän 
3449 Övriga tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 
3450 Poliser 
3461 Behandlingsassistenter m.fl. 
3462 Fritidsledare m.fl. 
3471 Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. 
3472 Presentatörer i radio, TV m.m. 
3473 Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 
3474 Cirkus- och varietéartister m.fl. 
3475 Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. 
3476 Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 
3480 Pastorer 
4111 Dataregistrerare 
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4112 Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 
4120 Bokförings- och redovisningsassistenter 
4131 Lagerassistenter m.fl. 
4132 Transportassistenter 
4140 Biblioteksassistenter m.fl. 
4150 Brevbärare m.fl. 
4190 Övrig kontorspersonal 
4211 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 
4212 Bank- och postkassörer 
4213 Croupierer m.fl. 
4214 Pantlånare 
4215 Inkasserare m.fl. 
4221 Resebyrå- och turistbyråtjänstemän 
4222 Receptionister m.fl. 
4223 Telefonister 
4224 Trafikinformatörer m.fl. 
5111 Flygvärdinnor m.fl. 
5112 Tågmästare m.fl. 
5113 Guider och reseledare 
5121 Storhushållsföreståndare m.fl. 
5122 Kockar och kokerskor 
5123 Hovmästare, servitörer och bartendrar 
5131 Barnskötare m.fl. 
5132 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 
5133 Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 
5134 Skötare och vårdare 
5135 Tandsköterskor 
5139 Övrig vård- och omsorgspersonal 
5141 Frisörer, hudterapeuter m.fl. 
5142 Begravningsentreprenörer 
5149 Övrig servicepersonal, personliga tjänster 
5151 Brandmän 
5152 Väktare och ordningsvakter 
5153 Kriminalvårdare 
5159 Övrig säkerhetspersonal 
5210 Fotomodeller m.fl. 
5221 Försäljare, dagligvaror 
5222 Försäljare, fackhandel 
5223 Kaféföreståndare 
5224 Kioskföreståndare 
5225 Bensinstationsföreståndare m.fl. 
5226 Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 
5227 Demonstratörer, uthyrare m.fl. 
6111 Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bärodlare 
6112 Trädgårdsodlare 
6113 Trädgårdsanläggare m.fl. 
6121 Husdjursuppfödare och husdjursskötare 
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6122 Fjäderfäuppfödare 
6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare 
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 
6140 Skogsbrukare 
6151 Fiskodlare 
6152 Fiskare 
6153 Jägare 
7111 Gruv- och bergarbetare 
7112 Stenhuggare m.fl. 
7121 Murare m.fl. 
7122 Betongarbetare 
7123 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 
7124 Anläggningsarbetare 
7129 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 
7131 Takmontörer 
7132 Golvläggare 
7133 Isoleringsmontörer 
7134 Glasmästare 
7135 VVS-montörer m.fl. 
7136 Installationselektriker 
7137 Fastighetsskötare 
7139 Övriga byggnadshantverkare 
7141 Målare 
7142 Lackerare 
7143 Skorstensfejare och saneringsarbetare 
7211 Gjutare 
7212 Svetsare och gasskärare 
7213 Tunnplåtslagare 
7214 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 
7215 Riggare och kabelsplitsare 
7216 Dykare 
7221 Smeder 
7222 Verktygsmakare m.fl. 
7223 Verktygsuppsättare 
7224 Slipare m.fl. 
7231 Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer 
7232 Flygmekaniker och flygreparatörer 
7233 Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer 
7241 Elmontörer och elreparatörer 
7242 Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 
7243 Distributionselektriker 
7311 Finmekaniker 
7312 Musikinstrumentmakare m.fl. 
7313 Guld- och silversmeder 
7321 Drejare m.fl. 
7322 Glashyttearbetare m.fl. 
7323 Glasgravörer 
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7324 Dekorationsmålare 
7330 Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 
7341 Text- och bildoperatörer m.fl. 
7342 Etsare och gravörer, tryckmedier 
7343 Privatbokbindare 
7344 Screen- och schablontryckare 
7411 Slaktare, styckare m.fl. 
7412 Bagare och konditorer 
7413 Provsmakare och kvalitetsbedömare 
7421 Möbelsnickare m.fl. 
7422 Korgmakare och borstbindare 
7431 Skräddare, modister och ateljésömmerskor 
7432 Körsnärer 
7433 Tillskärare 
7434 Sömmare 
7435 Tapetserare 
7441 Garvare och skinnberedare 
7442 Skomakare m.fl. 
8111 Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning 
8112 Brunnsborrare m.fl. 
8121 Ugnsoperatörer m.fl. 
8122 Valsverksoperatörer 
8123 Värmebehandlingsoperatörer 
8124 Tråddragare m.fl. 
8125 Gjuterioperatörer 
8130 Processoperatörer, glas och keramiska produkter 
8141 Sågverksoperatörer 
8142 Processoperatörer, träfiberindustri 
8143 Processoperatörer, pappersmassa 
8144 Processoperatörer, papper 
8150 Processoperatörer, kemisk basindustri 
8160 Driftmaskinister m.fl. 
8170 Industrirobotoperatörer 
8211 Verktygsmaskinoperatörer 
8212 Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 
8221 Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri 
8222 Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri 
8223 Maskinoperatörer, ytbehandling 
8224 Maskinoperatörer, fotografiska produkter 
8229 Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 
8231 Maskinoperatörer, gummiindustri 
8232 Maskinoperatörer, plastindustri 
8240 Maskinoperatörer, trävaruindustri 
8251 Maskinoperatörer, tryckeri 
8252 Maskinoperatörer, bokbinderi 
8253 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri 
8261 Maskinoperatörer, garnberedning 
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8262 Maskinoperatörer, vävning och stickning 
8263 Symaskinoperatörer 
8264 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 
8265 Maskinoperatörer, skoindustri m.m. 
8269 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 
8271 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 
8272 Maskinoperatörer, mejeri 
8273 Maskinoperatörer, kvarnindustri 
8274 Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 
8275 Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning 
8276 Maskinoperatörer, sockerindustri 
8277 Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning 
8278 Maskinoperatörer, bryggeri m.m. 
8279 Maskinoperatörer, tobaksindustri 
8281 Fordonsmontörer m.fl. 
8282 Montörer, el- och teleutrustning 
8283 Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 
8284 Montörer, träprodukter m.m. 
8285 Montörer, papp- och textilprodukter m.m. 
8290 Övriga maskinoperatörer och montörer 
8311 Lokförare 
8312 Bangårdspersonal 
8321 Bil- och taxiförare 
8322 Buss- och spårvagnsförare 
8323 Lastbils- och långtradarförare 
8331 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 
8332 Anläggningsmaskinförare m.fl. 
8333 Kranförare m.fl. 
8334 Truckförare 
8340 Däckspersonal 
9110 Torg- och marknadsförsäljare 
9121 Hembiträden m.fl. 
9122 Hotell- och kontorsstädare m.fl. 
9123 Fönsterputsare 
9130 Köks- och restaurangbiträden 
9141 Tidningsdistributörer m.fl. 
9142 Vaktmästare m.fl. 
9143 Mätaravläsare 
9150 Renhållnings- och återvinningsarbetare 
9190 Övriga servicearbetare 
9210 Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 
9310 Grovarbetare inom bygg och anläggning 
9320 Handpaketerare och andra fabriksarbetare 
9330 Godshanterare och expressbud 

 
Namn Beskrivning 
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ökning-minskning 1-5 
Kod Benämning 
1 ökat mycket 
2 ökat något 
3 varit oförändrade 
4 minskat något 
5 minskat mycket 

 


