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Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 2021-01-14 

 
De frågor jag nu ska ställa rör arbete, studier och önskemål om arbete. Jag börjar med att 
fråga om vecka <<[uv1]>>, dvs måndagen den <<uDAT1>> till och med söndagen den << 
uDAT2>>. 
 
<< avser variabel text >> 
 

ILO-status – I arbete  

Iarb1  Arbetade du någonting den veckan? Vi är intresserade av allt, även om det bara 
var en timme.  

  
Till IVE: Arbete i eventuellt extrajobb ska tas med. Om up inte arbetade något alls den 
veckan, svara nej.  

 
1 Ja, up arbetade (minst en timme) den veckan  Bi1/Kbi1  
2 Nej, up arbetade ingenting den veckan    
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
 Kontroll Om svar=2 och bisyssla fg: 

Förra gången hade du ett extra arbete, stämmer det att du inte heller arbetade något i 
extraarbetet den veckan? 

 

 
Iarb2  Även om du inte arbetade den veckan, hade du något arbete eller eget företag 

som du var frånvarande eller ledig från? 
 

1 Ja   IarbKoll om Hs2=4 fg eller (KHs1c=1 och TATYP=4 fg), annars 
Fran1 

2 Nej   Iarb3   
 

(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
Iarb3  Arbetade du utan ersättning i något företag eller jordbruk? 

1 Ja   Iarb5 
2 Nej 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
     

 
Iarb4  Var du frånvarande från något sådant arbete? 

1 Ja      
2 Nej   Sok1   
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
 
Iarb5  Drivs det företaget eller jordbruket av någon familjemedlem? 

1 Ja  Fran1 om Iarb4=1, annars KBi1/Bi1 (om Iarb3=1)  
2 Nej   Sok1 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 
Om Iarb2=1 och Hs2 fg=4 eller (KHs1c=1 och TATYP=4 fg) 

IarbKoll Förra gången hade du en anställning där du kallas vid behov eller har en 
timanställning utan överenskommet schema. Var det fortfarande ditt arbete 
under vecka [uv1]<<?   

 
 1 Ja  Iarbcheck 
 2 Nej  Fran1 
 

8 Vet ej Fran1 
9 Vill ej svaraFran1 
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IarbCheck Eftersom du inte arbetade den veckan räknas det inte som att du hade ett 
arbete, så då ska jag gå tillbaks och ändra.  

 
 Till IVE: Gå tillbaks till Iarb2 och ändra till nej. Red ut först om up möjligen hade något 

annat arbete.  
 
 
 

ILO-status - Frånvarande  

Fran1  Vilken var den huvudsakliga anledningen till att du inte alls arbetade under 
vecka [uv1], dvs måndagen den <<uDAT1>> till och med söndagen den << 
uDAT2>>? 

 (Om du har fler arbeten avses ditt huvudsakliga arbete.) 
 

Till IVE: Markera bara en anledning. Om flera, välj den som varade flest dagar.  
Om helgRef=1<<Det var den veckan som <<EnhelgRef/FlerHelgRef>> inföll>>.  
 
1  Egen sjukdom, skada eller sjukskrivning av annan orsak   
 
<<2 Ledig helgdag (Helgdag i klartext) >>om helgRef=1> 

3  Semester 
4  Ferieledighet för skolpersonal 
5  Flexledig, kompledig eller ledig mot inarbetning  
6  Arbetsfri vecka (arbetstidens förläggning enligt schema eller liknande) 
7  Lågsäsong för säsongsarbeten  
 
8    Föräldraledig 

9    VAB (Vård av barn)  
10   Föräldraledighet vid födsel eller adoption med tillfällig föräldrapenning (10 dagar)   
 
11   Studier  
12   Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för studier)  
 
13  Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst)  
14  Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under permitterad eller uppsagd)) 
15  Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter uppsägningstidens slut)   
 
 
98   Annan anledning  
 
88   vet ej  
99   vill ej svara  
 
Om Fran1 = 1,2,3,4,5,6,10  Fran4b 

 Om Fran1 = 7  Fran6 
 Om Fran1 = 8  Fran3a 

  Om Fran1=11  Fran2 

 Om Fran1=98 Fran2bes 
  Om Fran1=9,12, 13,14, 88,99 Fran4 

 Om Fran1=15 Fran3c  
  

 
 
Fran2bes Vilken typ av ledighet eller frånvaro hade du? 
 

KLARTEXT/ 
 
 SAMTLIGA Fran4 
 
 
Fran2  Fick du lön av din arbetsgivare för den tid du studerade? 
 

1 Ja   Iarb2Rec 
2 Nej  Fran4  
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8    vet ej  Fran4 
9    vill ej svara  Fran4 

 
Iarb2Rec I den här undersökningen räknas tid man studerat och fått lön som vanlig 

arbetstid. Därför går vi tillbaks lite och ändrar till att du arbetade den veckan.  
 
                      Till IVE: Gå tillbaks till första frågan Iarb1 och sätt den till 1.  

 
 
   
 Om Fran1a =8 

Fran3a  Tar du ut någon föräldrapenning under föräldraledigheten? 
 

1 Ja  Fran4b 
2 Nej  Fran3b     
8    vet ej  -Fran3b    
9    vill ej svara  Fran3b 

 
Fran3b  Är du berättigad till föräldrapenning på sjuklönenivå? 
 

1 Ja  Fran4b 
2 Nej  Fran4     
8    vet ej  Fran4    
9    vill ej svara  Fran4 

 

 
 Fran3c Arbetar du något under uppsägningstiden?  
 

Till IVE: Gäller även om up arbetar del av den ordinarie tiden eller om up går en 
utbildning på betald arbetstid. 

 
 1 Ja, arbeter (delvis) under uppsägningstiden  Fran4 
 2 Nej, arbetar inte under uppsägningstiden  FranRec 

 
 

8    vet ej  FranRec    
9    vill ej svara  FranRec 

 
 

Om Fran1=(9,12,13,14,88,98,99) eller (Fran1=8 och (Fran3a=(2,8,9) eller 
Fran3b=(2,8,9)) eller (Fran1=11 och Fran2=(2,8,9) eller (Fran1=15 och Fran3c=1)) 

Fran4  Om du räknar fram till och med vecka <uV1>, hur länge har du varit helt 
frånvarande från arbetet på grund av <<´föräldraledighet´om Fran1=8>><<´vård 
av barn´om Fran1=9>><<´tjänstledighet´om Fran1=(11,12)>> <<´permittering´ om 
Fran1=13>><<’arbetsbrist´om Fran1=14>><< ’att du är uppsagd’ om 
Fran1=15>>?  

 (Om du har flera arbeten avses ditt huvudsakliga arbete.) 
 

Till IVE: Om det är svårt för up att räkna ut, fråga när up senast arbetade.  
Om up har fler frånvaroorsaker, fråga hur länge up varit helt frånvarande med denna 
orsak som den huvudsakliga. 

 
1      1 vecka= bara den aktuella veckan 
2      2 veckor  
3      3-4 veckor (ca 1 månad) 
4      5-12 veckor (2-3 månader) 
5     13-26 veckor (4-6 månader) 
6  27-51 veckor (7-11 månader) 
7  52 veckor eller mer 

 
8     Vet ej 
9     Vill ej svara 
 
Om Fran4 =( 5:7)  Franrec 
Övriga: Fran5 
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 Om Fran4=(1:4,8,9,11,12,13,14,15, 88, 98, 99)   
Fran5  Hur lång tid totalt räknar du med att vara helt frånvarande från arbetet på grund 

av <<´föräldraledighet´om Fran1=8>><<´vård av barn´om 
Fran1=9>><<´tjänstledighet´om Fran1=(11,12)>> <<´permittering´ om 
Fran1=13>><<’arbetsbrist´om Fran1=14>><< ’att du är uppsagd’ om 
Fran1=15>>? (Är det mer än tre månader eller är det mindre?)   

  
1  0-3 månader   HFran1b 
2  Mer än 3 månader  Franrec 

 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Om Fran1a =7 

Fran6 Under lågsäsongen, utför du regelbundet några arbetsuppgifter kopplade till ditt 
arbete eller företag? T.ex. reparationer, underhåll, tar emot bokningar eller liknande.  

 

1 Ja    Fran4b 

2 Nej   Franrec 
 

  8    vet ej  Franrec 
  9    vill ej svara  Franrec 
  

Information för ej sysselsatta på grund av frånvaro 

FranRec 
 
Säsongsarbete 
Fran1=7 och Fran6=2  
I den här undersökningen innebär lågsäsong att man för tillfället anses vara utan arbete. 
 

Föräldralediga (som inte uppfyller kriterierna)  
Fran1=8 och Fran3a=(2,8,9) och Fran3b=(2,8,9) och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 

I den här undersökningen innebär frånvaro på grund av obetald föräldraledighet i mer än 3 
månader att man för tillfället anses vara utan arbete.  
 
Om vab längre än 3 månader: 
Fran1=9 och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 

I den här undersökningen innebär frånvaro på grund av vab (vård av barn) i mer än 3 månader 

att man för tillfället anses vara utan arbete.  

 
Om studerande (utan lön) längre än 3 månader: 

Fran1=11 och Fran2=(2,8,9) och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 

I den här undersökningen innebär frånvaro på grund av studier i mer än 3 månader att man för 
tillfället anses vara utan arbete.  
 
Om annan tjänstledighet längre än 3 månader: 
Fran1=12 och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 
I den här undersökningen innebär frånvaro på grund av tjänstledighet i mer än 3 månader att 
man för tillfället anses vara utan arbete.  
 
Om övrigt eller partiellt bortfall längre än 3 månader: 
Fran1=(88,98,99) och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 
I den här undersökningen innebär frånvaro från arbetet i mer än 3 månader att man för tillfället 
anses vara utan arbete. 
 
Om permitterad: 
Fran1=13 och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 
Om man är helt permitterad i mer än 3 månader så räknas det, i den här undersökningen, som 
att man för tillfället är utan arbete. 
 
Om arbetsbrist: 
Fran1=14 och (Fran4=5,6,7 eller Fran5=2) 
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Om man är helt helt frånvarande på grund av arbetsbrist i mer än 3 månader så räknas det, i 
den här undersökningen, som att man för tillfället är utan arbete. 
 
Om uppsagd utan arbetsplikt: 
Fran1=15 och ((Fran4=(5,6,7) eller Fran5=2)) eller (Fran3c=(2,8,9)) 
Om man inte utför arbete under uppsägningstiden räknas det inte som arbete i den här 
undersökningen.  
 
Hoppvillkor;  
Om Iarb2=1 (dvs har inte besvarat Iarb3 eller Iarb5) Iarb3rec 
Annars; Sok1 
 

 

Iarb3rec  Innan vi går vidare till frågor om att söka arbete vill jag fråga om du arbetade  
utan ersättning i något företag eller jordbruk under vecka [uv1], dvs måndagen 
den <<uDAT1>> till och med söndagen den << uDAT2>>?  

1 Ja   Iarb5rec 
2 Nej   Sok1 

 
 (Inget partiellt bortfall tillåtet) 

     
 
Iarb5rec  Drivs det företaget eller jordbruket av någon familjemedlem? 

1 Ja   Bi1/Kbi1   
2 Nej  Sok1 

 
(Inget partiellt bortfall tillåtet)  

 

Frånvarolängd och frånvarodagar    

Om Fran1=(1,2,3,4,5,6,10) (eller Fran1=8 och (Fran3a=1 eller Fran3b=1)) 
Fran4b  Om du räknar fram till och med vecka <uV1>, hur länge har du varit helt 

frånvarande från arbetet på grund av <<frånvaroorsak>>?  
 
 

1  1 vecka= bara den aktuella veckan 
2  2 veckor  
3  3-4 veckor (ca 1 månad) 
4  5-12 veckor (2-3 månader) 
5  13-26 veckor (4-6 månader) 
6  27-51 veckor (7-11 månader) 
7  52 veckor eller mer 
 
8 Vet ej 
9     Vill ej svara 

 
Samtliga som kommit hit (från Fran4, Fran5 eller Fran4b): HFran1b 

HFran1b Under vecka <uV1>; Hur många dagar var du borta från jobbet på grund av just 
<<frånvaroorsak>? Ta även med halvdagar.  

 SKRIV T.EX.TRE OCH EN HALV DAG SOM 3,5 
 
 

TILL IVE: Avser dagar då up skulle arbetat (enligt schema/avtal eller 
överenskommelse).  
 

 
 Antal dagar:  
 

8=vet ej 

 9= vill ej svara 

  
Samtliga: HFran2 
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HFran2 Hade du även någon annan typ av ledighet eller frånvaro under den veckan? : 

<<Ta även med om du var ledig på grund av <<EnhelgRef/FlerHelgRef.>> 
 

1 Ja HFran3 
2 Nej  Bi1/KBi1 
 
8 Vej ej  Bi1/KBi1 
9 Vill ej svara Bi1/KBi1 
 
 

HFran3 Vilken ytterligare typ av ledighet eller frånvaro hade du? 

 
TILL IVE: Avser den formella frånvaroorsaken. Om up varit sjuk och tagit ut 
semester ska svaret vara semester. 
 
1  Egen sjukdom, skada eller sjukskrivning av annan orsak  (även besök hos 

läkare/tandläkare) 
 
HelgRef=1:<< 
2 Ledig helgdag/arbetstidsförkortad dag (Helgdag i klartext)>> 
3 Semester 
4 Ferieledighet för skolpersonal  
5 Flexledig, kompledig eller ledig mot inarbetning  

6  Arbetsfri vecka (arbetstidens förläggning enligt schema eller liknande) 
7  Lågsäsong för säsongsarbeten  

 

8    Föräldraledig 

9    VAB (Vård av barn)  
10   Föräldraledighet vid födsel eller adoption med tillfällig föräldrapenning (10 dagar)   
 
11   Studier  HFran3a 
12   Annan tjänstledighet (än föräldraledig och ledig för studier) 
 
13  Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst)  
14  Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under permitterad eller uppsagd)) 
15  Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter uppsägningstidens slut) HFran3b 
 
98   Annan anledning      HFranOvr 
 

88   vet ej  
99   vill ej svara  

  
11= HFran3a 
15= HFran3b  
98=   HFranOvr 
Övriga: HFran4 
 

 
  
   
Hfran3a Fick du lön av din arbetsgivare för den tid du studerade? 
 
 1 Ja HFran3aa 
 2 Nej HFran4 
 
 8 Vet ej HFran4 
 9 Vill ej svara HFran4 
 
Hfran3aa I den här undersökningen räknas tid man studerat och fått lön som vanlig 

arbetstid. Därför går vi tillbaks lite och ändrar till att du arbetade den veckan.  
 
 Till IVE: Gå tillbaks till första frågan Iarb1 och sätt den till 1.  
 
 
 



 

 

7 

Hfran3b Kommer du att fortsätta arbeta under uppsägningstiden?   
 

 Till IVE: Gäller även om up arbetar del av den ordinarie tiden eller om up går en 
utbildning på betald arbetstid. 

 
 1 Ja, fortsätter att arbete under uppsägningstiden  HFran4 
 2 Nej, ska inte arbeta under uppsägningstiden  Felmeddelande 

 
 

8    vet ej  felmeddelande    
9    vill ej svara  Felmeddelande 
 
Felmeddelande om svar=(2,8,9) 

Om up inte utför arbete under uppsägningstiden räknas det inte som arbete. Gå 
tillbaks till Iarb2 och sätt den till 2 (nej).  

 
 
HfranOvr Vilken typ av ledighet eller frånvaro hade du? 
 
 /KLARTEXT/ 
 
 SAMTLIGA Hfran4 
 
 
Hfran4  Hur många dagar var du borta från jobbet på grund av <<svarsalternativ HFran3 

om HFran3=(1:10)>><< ´detta´ om HFran3=(88,98,99)? (Ta även med halvdagar.)  
TILL IVE: Avser dagar då up skulle arbetat (enligt schema/avtal eller 
överenskommelse).  

 
Antal dagar:   
8=vet ej 

 9= vill ej svara 

 
3 positioner med kommatecken emellan.  

 

Giltiga värden: (0,5 – 7,0, 8,9) 

 
Om flera frånvaroorsaker, dvs HFran2=1 ställs Hran6a/HFran6aa/HFran6aaa  
Annars; KBi1/Bi1 

  
 Om ∑HFran4 <=5 dagar 
Hfran6a  Stämmer det då att du under vecka <<uV1>> var frånvarande eller ledig från 

arbetet sammanlagt <<∑HFran4>> dagar? 
 
 UP HAR SVARAT: 
 (Lista angivna orsaker samt antal dagar per orsakt) 
 
 1 JA  KBi1/Bi1 
 NEJ Utred antal dagar per frånvaroorsak, backa och korrigera. 
 

(Inget partiellt bortfall tillåtet)  
 

 
Om ∑HFran4 >5,5-7 dagar 

Hfran6aa  Du har svarat att du under vecka <<uV1>> var frånvarande eller ledig 
sammanlagt <<∑HFran4>>. Skulle du alltså ha jobbat så många dagar den 
veckan? 

 
 UP HAR SVARAT: 
 (Lista angivna orsaker samt antal dagar per orsakt) 
 
 1 JA  KBi1/Bi1 
 NEJ Utred antal dagar per frånvaroorsak, backa och korrigera. 

 
 (Inget partiellt bortfall tillåtet)  
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Om ∑DFran4 är >7 dagar: 

HFran6aaa TILL IVE: Up har svarat så att totalt antal frånvarodagar för veckan blir över 7. 
Utred antal dagar per frånvaroorsak, backa och rätta upp. 

 
UP HAR SVARAT: 

 (Lista angivna orsaker samt antal timmar per orsak) 
 

Kontrollfrågor ILO-status – Förekomst av bisyssla    

   
 Bisyssla enligt förra intervjun 
KBi1 Förra gången du svarade på frågorna hade du mer än ett arbete. Hade du 

fortfarande flera arbeten under vecka [uv1] <<dvs måndagen den <<uDAT1>> till 
och med söndagen den << uDAT2>> om Iarb2=1>>?  

 

1 Ja  KBi3  
2 Nej  

 
 8     vet ej  

9     vill ej svara  
 
 Om 2,8,9 och 
 Om (Iarb3=1 eller Iarb4=1) och Iarb5=1  eller (Iarb3Rec=1 och Iarb5Rec=1)KHs14 
 Annars; KHs1a 
 

 
Ej bisyssla enligt förra intervjun 

KBi2 Förra gången du svarade på frågorna hade du bara 1 arbete. Hade du något 
extraarbete under vecka [uv1] <<dvs måndagen den <<uDAT1>> till och med 
söndagen den << uDAT2>> om Iarb2=1>>?  

 

1 Ja   KBi3 
2 Nej   HsInfo    

 8    vet ej  HsInfo 
 9    vill ej svara  HsInfo 
 

 
 Om KBi2=1 
KBi3 Hade du ett eller flera sådana extraarbeten utöver ditt huvudsakliga arbete ? 
 
 Om KBi1=1 
 Hade du ett eller flera arbeten utöver ditt huvudsakliga arbete? 
 

1 Ett extraarbete   HsInfo 
2 Två eller fler extraarbeten   HsInfo  

  
 8    vet ej    HsInfo 
 9    vill ej svara    HsInfo 
 
 

ILO-status – Förekomst av bisyssla    

Bi1  Hade du mer än ett arbete under vecka [uv1], <<dvs måndagen den <<uDAT1>> 
till och med söndagen den << uDAT2>> om Iarb2=1>>? Räkna även med arbete 
som du var frånvarande från och arbete i familjeföretag. 
Till IVE: Om up är helt tjänstledig från sitt ordinarie jobb, räknas inte det ordinarie 
jobbet som en bisyssla. 
1 Ja  Bi2 
2 Nej  

 
8    Vet ej 
9    Vill ej svara 
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Om 2,8,9 och 
 Om (Iarb3=1 eller Iarb4=1) och Iarb5=1  eller (Iarb3Rec=1 och Iarb5Rec=1)Hs14 

 Annars; Hs1a 
 

Bi2  Hade du ett eller flera arbeten utöver ditt huvudsakliga arbete? 
Till IVE: Om up är helt tjänstledig från sitt ordinarie jobb, räknas inte det ordinarie 
jobbet som en bisyssla. 
1 Ett extraarbete   HsInfo  
2 Två eller fler extraarbeten  HsInfo    

 8    vet ej   HsInfo 
 9    vill ej svara   HsInfo 

 
 

Kontrollfrågor Huvudsyssla – Anknytningsgrad 

 Om bisyssla finns: 

HSinfo <Jag kommer att ställa fler frågor om ´ditt extraarbete´ om KBi3=(1,8,9) ´dina 
extraarbeten´om KBi3=2>´senare men vi börjar med frågor om ditt huvudsakliga 
arbete´om KBi1=1 eller KBi2=1>>. 

<<Jag kommer att ställa fler frågor om ´ditt extraarbete´ om Bi2=1 ´dina 
extraarbeten´om Bi2=2 senare>, men vi börjar med frågor om ditt huvudsakliga 
arbete>>.  

 

Om (Iarb3=1 eller Iarb4=1) och Iarb5=1  eller (Iarb3Rec=1 och Iarb5Rec=1) 
kHs14/Hs14 

 Annars; KHs1a/Hs1a 
 

KHs1a <<’Nu kommer några frågor om ditt huvudsakliga arbete.’ om KBi1=8,9 eller 
KBi2=8,9>  

 
Förra gången du svarade på frågorna var du <<AKU-grad>>. <<´Var du 
fortfarande det under vecka <uV1>?´om FA, TA, FT, FÖ>><< Var det likadant 
under vecka <uV1>?´om FT>> 
 

 
Om TA eller FT fg: Till IVE: Förra gången hade up <<typ av TA fg>> 

 

1 Ja      se nedan             
2 Nej, har bytt anställningsform   Hs1a 
3 Felregistrerad förra gången    Hs1a  
  
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Hoppinstruktion Om svar=1:FA, TA, FT och BEM=1 fg  KHs1b 
FA KHs14 

TA, FT och (Hs2 =88,98,99 fg)  Hs2 
TA, FT och (Hs2≠88,98,99 fg) KHs1c 

MH  KHs14 

FÖ Hs9 

 

 Om BEM =1 
KHs1b  Är du fortfarande anställd via ett bemanningsföretag? 
 

1 Ja    
2 Nej    

 
8 Vet ej     
9 Vill ej svara  

 

Om FA  KHs14 

TA, FT och (Hs2 =88,98,99 fg)  Hs2 
TA, FT och (Hs2≠88,98,99 fg) KHs1c 
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TA eller FT vid förra intervjun och svar =1 på KHs1a och Hs2 ≠88,98,99 förra gången 

KHs1c Har du fortfarande samma typ av tidsbegränsad anställning som vid förra 
intervjun, dvs. en/ett  <<typ av TA från förra intervjun>>? 

 

1 Ja      Hs4  
2 Nej, bytt typ av tidsbegränsad anställning   Hs2 
3 Nej, felregistrerad förra gången    Hs2  
 8    vet ej              Hs2 
9    vill ej svara     Hs2 

 

 

Huvudsyssla – Anknytningsgrad 

Hs1a  <<´Nu kommer frågor om ditt huvudsakliga arbetee´ om Bi1=8,9>>  

<< ’Nu kommer några frågor om ditt arbete.´ om Bi1=2>> Är du anställd, egen 
företagare eller arbetar du utan ersättning i ett familjeföretag? 

 
1 Anställd  (även arvoderat uppdrag)  Hs1b 
2 Egen företagare, fri yrkesutövare, frilansare   Hs9 
3 Arbetar utan ersättning i familjeföretag (Bi1=2);Hs14, annars Hs14a 

 
 (Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
 
Hs1b Är du anställd via ett bemanningsföretag? 
 

1 Ja    Hs1c 
2 Nej    Hs1c 

 
8 Vet ej    Hs1c  
9 Vill ej svara   Hs1c 

 
 

Hs1c  Är det en fast anställning eller en tidsbegränsad anställning? 
 

1 Fast anställning (tillsvidare)    Hs1FA om TA eller FT fg, annars Hs14 
2 Tidsbegränsad anställning   Hs1TA om KHs1a=(2,3), annars Hs2 
 
Felmeddelande om svar=1 och FA förra gången 
Om det fortfarande är en fast anställning, gå tillbaks till KHs1a och ändra till ja.  
 
 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
   
Hs1FA Om bytt från TA eller FT till FA (KHs1a=(2,3) och Hs1c=1) 

Är det samma arbete som du hade förra gången, men att du nu har fått en fast 
anställning, eller har du bytt arbete? 
 

1 Samma arbete men anställningen är nu fast KHs14 

2 Bytt arbete  Hs14   

 8     vet ej          Hs14 

9     vill ej svara  Hs14   
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Hs1TA Bytt till TA: (Khs1a=(2,3) och Hs1c=2) 
Är det samma arbetsgivare som du hade förra gången (för tre månader sedan) 
eller har du bytt arbetsgivare?  
 

1   Samma arbete/arbetsgivare som förra gången Hs2 

2   Bytt arbete (och arbetsgivare) Hs2 

 

 8     vet ej          Hs2 

9     vill ej svara  Hs2 

 
  
 
Hs2  Vilken sorts tidsbegränsad anställning är det?  
 

1 Vikariat  Hs3 
2 Provanställning  Hs3 
3 Timanställning med avtal (eller överenskommet schema) för viss period  Hs3 
4 Kallas vid behov/ringer själv/ Timanställning utan avtal eller överenskommet 

schema (”timvikarie”)  Om frånvarande (Iarb2=1); Hsrec, annars Hs3 
 

5 Projekts- eller objektsanställning (t.ex. byggprojekt, doktorand, fosterförälder, 
anhörigvård)  Hs3 

6 Allmän visstidsanställning (AVA)  Hs3 
7 Säsongsarbete (arbete som utförs del av året)  Hs3 
8 Termins- och läsårsanställd skolpersonal Hs3 
9 Sommarjobb, feriearbete Hs3 

 
10 Praktik, lärling (t.ex. praktik för snickare, AT-läkare, polisaspirant) Hs2b 
11 Förtroendevald eller annat arvoderat arbete (t.ex. politiskt uppdrag, 

styrelseuppdrag, god man etc)  Hs3 
12 Anställningsstöd till arbetsgivaren, Lönebidrag, Introduktionsjobb, Nystartsjobb, 

Trygghetsanställning, Utvecklingsanställning, YrkesintroduktionHs2b 
13  Arbetsmarknadspolitiskt program eller aktivitet (som inte går in under alternativ 12) 

t.ex. jobbgarantin, arbetsmarknadsutbildning, arbetsträning, etc  Hs2b 
 
88 vet ej  Hs2b 
98 Övrigt   Hs2Bes 
99 vill ej svara Hs2b 

  

 
Hs2Bes  Beskriv ………………………………  Hs2b 

 

 
Hs2b  Får du lön direkt från arbetsgivaren eller får du ersättning från 

Försäkringskassan, A-kassa, CSN eller liknande? 
 

1 Lön från arbetsgivare  Hs3 
2 Via Försäkringskassan (t.ex. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning)  HsRec 

om ingen bisyssla, annars HsAter 
3 A-kassa, försörjningsstöd/socialbidrag, studiestöd/CSN, etc.  HsRec om ingen 

bisyssla, annars HsAter 
4 Annan ersättning HsRec om ingen bisyssla, annars HsAter 
5 Ingen lön eller ersättning HsRec om ingen bisyssla, annars HsAter 
6 <<Både lön och annan ersättning (t.ex.studiestöd/CSN) om Hs2=(10, 88,98,99)>> 

 Hs3 
 

(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

Ingen bisyssla:  
HsRec Hs2=4 och Iarb2=1 Eftersom du kallas vid behov (inte har något överenskommet 

schema) och inte arbetade i vecka <uV1> så räknas det inte som att du hade arbete.  
Till IVE: Gå tillbaks till Iarb2 och ändra till nej.  
Hs2b (2:5): I den här undersökningen räknas detta inte som arbete utan som 
studier om. Det kommer frågor om studier senare.  
Till IVE: Gå tillbaks till Iarb2 och ändra till nej.  
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HsAter Bisyssla finns  

(Hs2=4 och Iarb2=1)  
Eftersom du kallas vid behov (inte har något överenskommet schema) och inte 
arbetade i vecka <uV1> så räknas det inte som att du hade arbete.  
Till IVE: Gå tillbaks till Iarb2 och ändra till nej.  
Hs2b=(2:5): I den här undersökningen räknas detta inte som arbete utan som 
studier. Men du sa att du har mer än ett arbete, så vi går hoppar tillbaks lite och 
ställer frågor om det istället.   

 
TILL IVE: Backa till KBi1/Bi1 och red ut om up har något (mer) extraarbete. Om 
inte ska KBi1/Bi1 kodas nej.   
 

 
Hs3  Förutom det här arbetet, har du något annat arbete med fast anställning som du 

är tjänstledig ifrån? (Den fasta anställningen kan vara hos samma arbetsgivare 
eller hos annan arbetsgivare.) 

 
 

1 Ja, har ett annat arbete med en fast anställning  
2 Nej  

 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

  
Hs4  Vilket föredrar du: en tidsbegränsad eller en fast anställning? 
 

1 Tidsbegränsad  (Om Hs2=10) Hs5, annars Hs14/KHs14  
2 Fast    (Om Hs2=10) Hs5, annars Hs14/KHs14  
8    Vet ej    (Om Hs2=10) Hs5, annars Hs14/KHs14 
9    Vill ej svara   (Om Hs2=10) Hs5, annars Hs14/KHs14 

 
  
 Samtliga; (Om Hs2=10); Hs5, (Om Hs1TA=1); KHs14, annars Hs14 
 

Om Hs2=10  
Hs5  Är det här arbetet en del av din utbildning? Exempelvis praktik för snickare eller 

AT-tjänstgöring för läkare. 
  

1 Ja   Hs7 
2 Nej     Om Hs1TA=1; KHs4, annars Hs14 

 
8   Vet ej    Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
9    Vill ej svara   Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 

  
 

Hs7 Hur lång är din praktik totalt? 
 Till IVE: Avser den totala längden på praktiken, inte enbart fram till referensveckan. 
 

 1   Mindre än 6 månader  Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
 2   6 månader eller mer   Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
 
8   Vet ej    Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14/ 
9    Vill ej svara   Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 

 
Om FÖ 

Hs9  Har du någon anställd? 

TILL IVE: Avser förhållandet under vecka <uV1>.  

Om UP är enda anställd i ett AB, ska svaret vara Nej. 

 
1 Ja    
2 Nej 

 
8 Vet ej 
9 Vill ej svara 
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ALLA Hs10 
  
Hs10 Driver du företaget/verksamheten i bolagsform? 

Till IVE: Bolagsform = aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag (AB, HB, KB) 
 

1 Ja    
2 Nej   
8    Vet ej   
9    Vill ej svara 
 

 ALLA  Hs11 
 

Hs11 Hur många kunder eller uppdragsgivare har <<´du´ om Hs9=2>> <<´ditt företag´ 
om Hs9=1,8,9)>> arbetat för under de senaste 12 månaderna? 

 
 

1 Inga     Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
2 1    Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
3 2-9    Hs12 
4 10 eller fler   Hs12    
 
8  Vet ej   Hs12 
9  Vill ej svara   Hs12 
 
 

Hs12   Under de senaste 12 månaderna, har minst 75 procent av företagets inkomster 
kommit från samma kund eller uppdragsgivare? 

 
1 Ja                                 Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
2 Nej                               Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 

  
 8    Vet ej   Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 
9    Vill ej svara  Om Hs1TA=1; KHs14, annars Hs14 

    

Kontrollfrågor – Huvudsysslan Arbetsplatsen  

 Nu kommer frågor om din arbetsplats. 

 Om grad fg 2,3,4,11,12 och Iarb1=1 eller Iarb2=1  
KHs14  Förra gången du svarade på frågorna arbetade du hos [uHNM] <<’i ditt 

huvudsakliga arbete’ om KBi1=1 eller KBi2=1>>.  
 

Var det fortfarande <’din arbetsgivare’ om xBEN finns och FA,TA, FT eller 
MH><’ditt arbete’ om xBEN saknas eller om FÖ> i vecka [uv1], dvs måndagen 
den <<uDAT1>> till och med söndagen den << uDAT2>>?  
 
Om Hs1b/KHs1b=1: <<Till IVE: OBS! Up är anställd vid ett bemanningsföretag, och 
det är bemanningsföretaget som ska registreras.>> 

 
 

1 Ja KHs14b om [xBEN] finns och NOT IN 888,999, annars KHs14c 

2 Ja, men arbetsgivarens har bytt namn eller är felstavat  KHs14a 

3 Ja, men up har bytt arbetsplats inom företaget/ organisationen  KHs14bny 
4 Nej, var helt tjänstledig för annat arbete den veckan  Hs14 om KBi1=2 eller 

KBi2=2, annars Hs14a  
5 Nej, det var inte min arbetsgivare  Hs14  

 

(Inget partiellt bortfall tillåtet)  
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 KHs14=2 

KHs14a  Vad heter arbetsgivaren? 

 Om Hs1b/KHs1b=1: <<Till IVE:  OBS! Up är anställd vid ett bemanningsföretag, och 
det är bemanningsföretaget som ska registreras.>> 
 
Arbetsgivarens/företagets namn:…………………. 
 
8  Vet ej   
9  Vill ej svara    
 
Alla:  KHs14b om [xBEN] finns och NOT IN 888,999, annars KHu14c 

 
 Om KHs14=1 och [xBEN] finns och NOT IN 888,999 
KHs14b Var benämningen på din arbetsplats fortfarande [xBEN]? 

Om Hs1b/KHs1b=1: <<TILL IVE: OBS! Det är ev. benämning på bemanningsföretaget 
som ska registreras.>> 
Till IVE (läses vid behov): Benämningar är vanliga hos arbetsgivare med flera 
arbetsställen, t.ex. kommuner, regioner, större företag eller kedjor. (Ex: Daghemmet 
Myran, Ica Maxi Heden, Karla vårdcentral) 

 
1 Ja KHs14c 
2 Nej, arbetsplatsen har bytt namn, är felstavat eller felregistrerat  KHs14bny   
3 Nej, up har bytt arbetsplats inom företaget/organisationen?  KHs14bny  
4 Nej, arbetsplatsen har ingen särskild benämning  KHs14c 
  

 
8    Vet ej   KHs14c  
9    Vill ej svara KHs14c 
 
Om KHs14=3 eller KHs14b=2,3  

KHs14bny  Har din <<´nya` om KHs14=3 eller KHs14b=3>> arbetsplats ett speciellt namn 
eller benämning?  

Om Hs1b/KHs1b=1: <<TILL IVE: OBS! Det är ev. benämning på bemanningsföretaget 
som ska registreras.>> 
Till IVE (läses vid behov): Benämningar är vanliga hos arbetsgivare med flera 
arbetsställen, t.ex. kommuner, regioner, större företag eller kedjor. (Ex: Daghemmet 
Myran, Ica Maxi Heden, Karla vårdcentral) 

 
 Arbetsplatsens namn/benämning:…………………. 
  

3     Nej, arbetsplatsen har ingen benämning 
 

8    Vet ej     
9    Vill ej svara 
 
KHs14c om KHs14b=2 
Annars KHs14cny 

 

Om KHs14=(1,2,3) och xBEN NOT IN (888..(80 st),999 (80 st), Blank) och 

huvudsyssla i Sverige föregående intervju (xHADR≠3) : 

KHs14c   Är adressen till <xBEN> fortfarande <xHADR>?  
 

Om KHs14=(1,2,3) och xBEN=(888..(80 st),999 (80 st), Blank) och xHADR≠3 

(ingen benämning angiven och huvudsyssla i Sverige föregående intervju)  
Är adressen till din arbetsplats fortfarande <xHADR>? 

 

Om KHs14=(1,2,3) och huvudsyssla utomlands föregående intervju: (xHADR=3) 
Ligger arbetsplatsen fortfarande i <uLAND>? 
Om Hs1b/KHs1b=1: <<Till IVE: OBS! Det är adressen till bemanningsföretaget som 
ska registreras.>> 
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1 Ja  Hs16 om KHs14 ≠1, annars KHs20a 
2 Nej, felregistrerat förra gången  KHu14cny 
3 Nej, arbetsplatsen har flyttat  KHu14cny 
4 Nej, up har bytt arbetsplats inom samma företag KHu14cny 

 
8   Vet ej   Khs14d 
9  Vill ej svara  KHs14d 

  
 
KHs14cny  Vilken gatuadress är det till din arbetsplats? 

Om Hs1b/KHs1b=1: <<Till IVE: OBS! Det är adressen till bemanningsföretaget som 
ska registreras.>> 

 
 Gatuadress:………………………………………….. 
 

3    Arbetsplatsen ligger utomlands KHs14e 
 

8    Vet ej    
9    Vill ej svara    
   
Hoppinstruktion  

 Om svar=3  KHs14e  
Övriga KHs14d 

 
KHs14d  Postort:  ………………………………………………  

 
Ortslistan används.  
 
1= Orten finns inte i listan 
8    Vet ej    
9    Vill ej svara   
 
Om svar=1KHs14d1,  
Övriga KHs14e 

 
 

KHs14d1 SKRIV POSTORTEN I KLARTEXT 
 
Samtliga: KHs14e 

   
KHs14e  Land: ………………………………………………….. 
 Defaultvärde = ”Sverige” 

 
1= Landet finns inte i listan. 
8    Vet ej   
9    Vill ej svara 

 
 Hoppinstruktion:  
 Om svar=1  KHs14e1  
 Övriga:  

Om KHs14=(2,3) eller KHs14c=(2,3,4)  KHs15 
OM KHs14=1  KHs20a 
 
 Annars  Hs17a 

 
KHs14e1 SKRIV LAND I KLARTEXT 
 

Om KHs14=(2,3) eller KHs14c=(2,3,4)  KHs15 
OM KHs14=1  KHs20a 
 Annars  Hs17a 
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 KHs14=(2,3) eller KHs14c=(2,3,4): 
KHs15 Är verksamheten på arbetsplatsen densamma som tidigare? 

Till IVE: Samma som vid tiden för förra intervjun för ca 3 månader sedan. 
 

1 Ja, samma verksamhet Hs16 
2 Nej, annan verksamhet Hs15 

 
8    Vet ej   Hs16 
9    Vill ej svara  Hs16 

 

Huvudsyssla - Arbetsplatsen 

 
Hs14  Nu kommer frågor om din arbetsplats. Om Hs1b/KHs1b=1: <<Du är ju anställd vid 

ett bemanninsgsföretag>> Vad heter <<’arbetsgivaren eller företaget’ om 
Hs1a=1>><<’företaget’ om Hs1a=(2,3)>> <<där du har ditt huvudsakliga arbete’ 
om Bi1=1 >>? 
Om Hs1b/KHs1b=1: <<TILL IVE: OBS! Säkerställ att det är bemanningsföretaget som 
registreras.>> 

 
1   KU1namn  
2   KU2namn  

 
 Namn:………………………………………………… 

 
8    Vet ej    
9    Vill ej svara   

 
Samtliga: Hs14b 

 
Hs14b  <<’Har din arbetsplats ett speciellt namn eller benämning?’ om Hs14≠1,2>>   

 <<’ Är benämningen på din arbetsplats Ku1Ben’ om Hs14=1>> 

<<’ Är benämningen på din arbetsplats Ku2Ben’ om Hs14=2>> 
Om Hs1b/KHs1b=1: <<Till IVE: OBS! Det är ev. benämning på bemanningsföretaget 
som ska registreras.>> 
Till IVE (läses vid behov): Benämningar är vanliga hos arbetsgivare med flera 
arbetsställen, t.ex. kommuner, regioner, större företag eller kedjor. (Ex: Daghemmet 
Myran, Ica Maxi Heden, Karla vårdcentral) 

 
<<1 ’KU1ben’ om Hs14=1>> 
<<2 ’KU2ben’ om Hs14=2>><< 
3     Nej, arbetsplatsen har ingen benämning 

 
 <<’Om benämningen inte stämmer, skriv in rätt namn’ om Hs14=1,2>> 
 
Arbetsplatsens namn/benämning:…………………. 
  
8    Vet ej     
9    Vill ej svara   
 
Hård kontroll om svar=3 och KU1sektor =131311,131312,131313,131321,131322,131323 

(kommun och region) 

Feltext: Eftersom arbetsgivaren är kommun eller region bör arbetsplatsen ha en benämning. 

Om up inte känner till benämning, tryck F8.  

 
Samtliga: Hs14c  
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Hs14c  <<’Vilken gatuadress är det till din arbetsplats?’ om Hs14≠1,2>>   
 <<’ Är adressen till din arbetsplats… Om Hs14=1,2>>  

Om Hs1b/KHs1b=1: <<TILL IVE: OBS! Det är adressen till bemanningsföretaget som 
ska registreras.>> 

 
1 KU1adr  Hs14dKU 
2 KU2adr Hs14dKU 
3 Arbetsplatsen ligger utomlands Hs14e 

 
<<’Om adressen inte stämmer, skriv in rätt adress’ om Hs14=1,2>> 
Gatuadress:…………………………………………..  Hs14d 

 
8    Vet ej   Hs14d 
9    Vill ej svara  Hs14d 

 
 

Hs14dKU Är postorten… 

 

 1 <<KUOrt1>>  Hs16 

 2 <<KUOrt2>>  Hs16 

 3 Nej, annan postort  Hs14d 
  

 8  Hs14d 
 9  Hs14d 
 
 
Hs14d  Postort:  ………………………………………………  

 
1= ORTEN FINNS INTE I LISTAN  

  
8    Vet ej    
9    Vill ej svara    

  
Om1Hs14d1 

Övriga Hs14e 
   
Hs14d1 SKRIV POSTORT: 

 

 Hopp: Hs14e 
 
Hs14e  Land: ………………………………………………….. 
 Defaultvärde = ”Sverige” 
 

1= LANDET FINNS INTE I LISTAN 
8    Vet ej   
9    Vill ej svara    

 
Om1Hs14d1 
Övriga: Hs15 

 
 
Hs14e1 SKRIV LAND:  Hs15 

 
 
Hs15  Vilken är den huvudsakliga verksamheten eller produktionen på din arbetsplats 

hos:  

  <ARBETSSTÄLLETS BENÄMNING> 

  < NAMN ARBETSGIVARE> 

  < ARBETSSTÄLLETS ADRESS> 

 
Om samtliga uppgifter om arbetsställets benämning, arbetsgivarens namn och 
arbetsställets adress saknas: 
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 Vilken är den huvudsakliga verksamheten eller produktionen på din 
arbetsplats? 

 

TILL IVE: Försök vara så tydlig som möjligt när du beskriver verksamheten eller 
produktionen. Beskriv gärna med flera ord. 

……………………………………………………………  
8    Vet ej    
9    Vill ej svara                        
 
Försök att beskriva den huvudsakliga verksamheten så specifikt som möjligt, 
gärna med flera ord. 
 
EXEMPEL på info som kodarna behöver: 
 
Om vård: 
- Vem som vårdas (äldre, barn, funktionshindrade, missbruksvård etc.)  
- Typ av vårdinrättning (sjukhem, hemtjänst, gruppbostad, dagvård etc.) 
 
Om tillverkning: 
- Vad som tillverkas (lysrör, frukostflingor, förpackningar, persienner, 
   köksmöbler etc.) 
- I vilket material (trä, metall, plast etc.) 
 
Om försäljning: 
- Vad säljer man (kläder, tidningsprenumerationer, glass, bilar etc.) 
- Till vem säljer man (privatpersoner, företag etc.) 
- Hur säljer man (telefon, butik, torg, kiosk, provision etc.) 

 
Om KHs14≠1 

Hs16  Hur många personer arbetar på din arbetsplats? 

Till IVE: Arbetsplatsen är <<TEXT HUBEN>> om HUBEN ≠(3,8888, 9999) 

<<TEXT HUNAMN>> om HUNAMN ≠(8888, 9999), blank om 

HUNAMN=(8888,9999) 

<<TEXT HUGATA>> om HUGATA ≠(8888, 9999), blank om 

HUGATA=(8888,9999) 
Om Hs1b/KHs1b=1: TILL IVE: Up är anställd vid ett bemanningsföretag, så säkerställ 
att det är antalet anställda på bemanningsföretaget som avses. 
 

TILL IVE: Med arbetsplats menas ett bestämt avgränsat område eller en bestämd adress där ett företag 

bedriver stadigvarande verksamhet. Frågan avser hela företagets verksamhet på den aktuella adressen, 

inte bara den avdelning där up arbetar.  

 
 

1   1-9, skriv antalet  
11 10-19 
12 20-49 
13 50-249 
14 250 eller fler 
15 Vet inte, men färre än 10 
16 Vet inte, men 10 eller fler 
88   vet ej 
99   vill ej svara 

 
Härledning till Hs16 arbetsgivarens namn, benämning och adress: 

Arbetsgivarnamn (HUNAMN) får värde antingen från  

uHNMN om  KHs14=(1,3) 

KHs14a om KHs14=2   

 

KU1namn om Hs14/Hs14a=1, (d.v.s. första KU-uppgiften gäller) 

KU2namn om Hs14/Hs14a=2, (d.v.s. andra KU-uppgiften gäller) 

Hs14/Hs14a (om Hs14/Hs14a är ett klartextsvar inkl partiellt bortfall)  
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Benämning (HUBEN) får värde antingen från  

xBen (om KHs14b=1) 

KHs14bny (om KHs14bny ≠3, dvs klartextsvar inkl partiellt bortfall) 

KU1ben (om Hs14b=1, d.v.s. första KU-uppgiften gäller) 

KU2ben (om Hs14b=2, d.v.s. andra KU-uppgiften gäller) 

Hs14b (om Hs14b ≠3, dvs klartextsvar inkl partiellt bortfall) 

 

Adressen (HUGATA) får värde antingen från 

xHADR (om KHs14c=1 och xHADR≠3) 

KHs14cny (om KHs14cny ≠3 dvs klartextsvar inkl partiellt bortfall) 

KU1adr (om Hs14c=1, d.v.s. första KU-uppgiften gäller) 

KU2adr (om Hs14c=2, d.v.s. andra KU-uppgiften gäller) 

Hs14c (om Hs14c ≠3, dvs klartextsvar inkl partiellt bortfall) 
 

Hoppinstruktion: 
Om KHs14=(1,2,3)  KHs20a 
Om företagare fg och KHs1a=1 KHs20a 
Om Hs1a=2Hs20a 

 Annars;  Hs17a 

 

Huvudsyssla – Historik  

Om Hs1a=(1,3) (Anställda och medhjälpare) eller (KHs1a=2,3 och Hs1a=(1,3)) 
Hs17a  Vilket år började du arbeta hos <<HUNAMN>>?  

Om namn på arbetsgivaren saknas (Hs14=8,9) 

Vilket år började du arbeta hos din nuvarande arbetsgivare? 
 

Till IVE: Räkna senaste gången up började hos arbetsgivaren. 
 
Om Hs1a=2 (företagare) eller (KHs1a =2,3 och Hs1a=2 och Hs14≠8,9) 

Hs17aa  Vilket år startade du <<HUNAMN>> ? 
 Om namn på företaget saknas (Hs14=8,9) 

 Vilket år startade du ditt företag? 
 

TILL IVE: Om UP inte startade företaget, skriv det år då UP började arbeta på företaget. 

 
År med 4 siffror: …………… 
 
8888   Vet ej    
9999   Vill ej svara    
 
Hänvisning 
Om up börjat nuvarande arbete för högst fem år sedan  Hs17b 
om FT, TA  Hs18a 

Om FFHs19a 
Om FF, FÖ, MH  KHs20a/Hs20a 

 
Hs17b  Vilken månad? 
   

1 Januari 
2 Februari 
3 Mars 
4 April 
5 Maj 
6 Juni 
7 Juli 
8 Augusti 
9 September 
10 Oktober     
11 November     
12 December     
88   Vet ej     

99   Vill ej svara   
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Hoppvillkor; (Om Hs1c=2 och Hs2 ≠4)  Hs18a 
                      Övriga; Hs19a 
 

TA (dvs. Hs1c=2) och Hs2 ≠4 
Hs18a  Du har <en/ett <TA-typ från Hs2>>. När upphör din <<´nuvarande anställning´ 

om Hs22>><<´provanställning´om Hs2=2>>? 
  

Till IVE: Avser när up:s nuvarande schema eller avtal upphör. 
 

År med 4 siffror : …………… Hs18b 
 

 
8888   Vet ej   Hs19a 
9999   Vill ej svara  Hs19a 

 
Hs18b Månad? 
 

1 Januari 
2 Februari 
3 Mars 
4 April 
5 Maj 
6 Juni 
7 Juli 
8 Augusti 
9 September 
10 Oktober 
11 November 
12 December     
88   Vet ej  
99   Vill ej svara  
 
Samtliga: Hs19a 

 
Om Hs1a=1 (anställd) och börjat nuvarande arbete för högst 7 år sedan  

Hs19a Hur fick du ditt nuvarande arbete?  
 
1 Svarade på annons (på internet, tidningar, på anslagstavlor osv.) 
2 Genom vänner, bekanta, familj, släktingar 
3 Genom Arbetsförmedlingen (gäller även digitala tjänster som platsbanken och 

sökandebanken) se hoppinstruktion nedan 
4 Genom privat arbetsförmedling, rekryteringsföretag, bemanningsföretag 
5 Genom utbildning/praktik 
6 Kontaktade arbetsgivaren direkt 
7 Kontaktad av arbetsgivaren 
8 Uttagningsprov för statstjänstemän 
9 Annan metod 

 

88 Vet ej 
99 Vill ej svara 
 
Hoppinstruktion 

Anställda (Hs1a=1) som börjat nuvarande arbete för högst 1 år sedan (Hs 17a/aaxx 

och Hs17bxx) Hs19aa 
  
Annars; KHs20a/Hs20a 
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Anställda som börjat nuvarande arbete för högst 1 år sedan (Hs 17a/aaxx och 

Hs17bxx) samt Hs2=4.  
Hs19aa  Använde du på något sätt arbetsförmedlingens tjänster när du fick ditt 

nuvarande arbete, t.ex. deras tjänster på Internet?  
 

Att använda arbetsförmedlingens tjänster kan vara att ha kontakt med förmedlingens 
personal, att läsa platstidningar eller anslagstavla eller använda deras tjänster på 
Internet, t.ex. platsbanken eller sökandebanken. 
 
1 Ja 
2 Nej 
8    vet ej       
9    vill ej svara 
 
 

 
Samtliga: KHs20a/Hs20a 

Kontrollfrågor Huvudsyssla - Yrke 

Samma huvudsyssla som förra gången och ej bf på xARBU och ej bf på yrkeskod (xxxx) 

KHs20a Är …<<xARBU>> fortfarande ditt yrke? 
 

1 Ja     (om FF, FT, TA) Hs21,(om FÖ, MH) 
och KHs14=(1,2,3)KHs22, annars Hs22 (om FÖ, MH) 
 

2 Nej    Hs20a  
 

  
 8     vet ej             Hs20a 
9     vill ej svara    Hs20a 

 

Huvudsyssla – Yrke 

Hs20a  Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete? 
  

 OM UP HAR SVÅRT ATT SVARA: Vad kallar du dig för när andra frågar vad du 
arbetar med? 

 
 ………………………………………………………………… 

1   Yrket finns ej i listan Hs20Yrke 
88   Vet ej   Hs20b 
99   Vill ej svara  Hs20b 

  
Till IVE: Markera rätt yrke i listan och tryck enter  
 (Om FA,FT,TA) Hs21 
 (Om FÖ, MH) och KHs14=(1,2,3) KHs22, annars Hs22 

Om yrket inte finns i listan, tryck 1 och enter och skriv yrket i klartext 
 
Hs20Yrke  Skriv yrket i klartext 

………………………………………………………………… 
 Hs20b 

 
 
Hs20b  Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

…………………………………………………   
 

TILL IVE: Beskriv UPs huvudsakliga arbetsuppgifter så tydligt som möjligt. Beskriv 

gärna med flera ord.  

 

Exempel på information som kodarna behöver:  

Om UP t.ex. är projektledare: beskriv vad UP gör, exempelvis ”är ansvarig för att 

förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen”.  

Om UP t.ex. är fabriksarbetare: beskriv vad UP tillverkar.  
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Om UP t.ex. är chef: beskriv vilken typ av chef UP är och om UP har andra chefer som 

är underställda sig. T.ex. ”avdelningschef med tre underställda enhetschefer” eller 

”butikschef utan underställda chefer” 
 
 

88   Vet ej    

99   Vill ej svara 
 
Hoppvillkor (samtliga) 
(Om FF, FT, TA) Hs21,  
(Om FÖ, MH) och KHs14=(1,2,3) KHs22, annars Hs22 
 

 
FF, FT, TA 

Hs21  Ingår det i dina arbetsuppgifter att leda och  ta ansvar för andra anställdas 
arbete, t.ex. som arbetsledare, chef eller i annan personalledande befattning? 

 
 

1 Ja 
2 Nej 

8 Vet ej      
9 Vill ej svara 

 
Hoppinstruktion: 
Om KHs14=(1,2,3) och uOMF=1 Khs22a 
Om KHs14=(1,2,3) och uOMF=2 Khs22b 

Övriga: Hs22 

 

Huvudsyssla – Kontrollfrågor Arbetsförhållanden 

Nu kommer några frågor om dina arbetstider Om bisyssla <<’hos uHNM’>> om uHNM  
≠(8888,9999) <<’i ditt huvudsakliga arbete’>> om uHNM=(8888,9999). 

 
 
KHs22a Om uOMF=1; Arbetar du fortfarande heltid? 
 

1 Ja  Om GSKIFT=KHs29, annars Hs27a 
2 Nej, arbetar deltid nu Hs23 

 
3 Stämmer inte. Arbetade deltid förra gången. Hs22  

 
8 Vet ej 

10 Vill inte svara 
11  

Om svar=1,8,9 och GSKIFT =1 KHs29 
 Om svar=1,8,9 och GSKIFT ≠1Hs27a 
 Om svar=2 och (FÖ, MH och KHs1a=1) eller Hs1a=(2,3) Hs25 
 Om svar=2 och (FF,FT,TA och KHs1a=1) eller Hs1a=1 Hs23 
  

 
KHs22b Om uOMF=2; Arbetar du fortfarande deltid? 
 

1 Ja  KHs23 
2 Nej, jobbar heltid nu   Om FF, FT och TA och GSKIFT=1 -> KHs29a, Annars 

Hs27a 
3    Stämmer inte. Arbetade heltid förra gången Hs22  

 
8    Vet ej 
9    Vill inte svara 

 
 

Om svar=2,8,9 och GSKIFT =1 KHs29 
 Om svar=2,8,9 och GSKIFT ≠1Hs27a 
 Om svar=1 och (FÖ, MH och KHs1a=1) eller Hs1a=(2,3) Hs25 
 Om svar=1 och (FF,FT,TA och KHs1a=1) eller Hs1a=1 KHs23 



 

 

23 

 
 

Huvudsyssla –Arbetsförhållanden 

 
 
Intro om KHs22=blank (ej besvarad) 
Nu kommer några frågor om dina arbetstider Om bisyssla <<´hos uHNM’ >>  om 

uHNM  ≠(8888,9999) <<’i ditt huvudsakliga arbete’>> om uHNM=(8888,9999). 

 
 
Hs22  Arbetar du heltid eller deltid  <<´nu´ Om KHs22a=3 eller KHs22b=3>>? 

TILL IVE: Om UP är tillfälligt fråvarande avses tiden innan frånvaron. Om UP har flera 

arbeten avses enbart det huvudsakliga. 

 

OM UP HAR SVÅRT ATT SVARA:  Det finns ingen exakt gräns för vad som räknas 

som heltid och deltid. Skulle du själv säga att du arbetar heltid eller deltid? 
 
 

1 Heltid      
2 Deltid     
8    vet ej    
9    vill ej svara  

  
Hoppinstruktion; 

 Om svar=1,8,9 och KHs14=(1,2,3) och GSKIFT =1 KHs29 
 Om svar=1,8,9 och KHs14=(1,2,3) och GSKIFT ≠1Hs27a 
 Om svar=1,8,9 Hs27a 

Om svar=2 och (FÖ, MH och (KHs1a=1 eller Hs1a=(2,3)  eller Iarb5=1 eller 
Iarb5rec=1Hs25 

 Om svar=2 och (FF,FT,TA och (KHs1a=1 eller Hs1a=1 Hs23 
 
KHs23 Är din deltidstjänst fortfarande << uHU17>>? 

 
1 Ja   Hs25  
2 Nej  Hs23  
 8     vet ej            Hs25 
9     vill ej svara   Hs25 

 
Ny variabel; Beräkna Tjg=1 om svar=1,8,9 

 
Hs23  Hur många procent är din deltidstjänst på? 

Till IVE: Avser procent av heltid (t.ex. 75 procent). Om up inte kan svara spontant, 
tryck F8. 
 
…… procent     
 
888    vet ej      
999    vill ej svara   
  

 Samtliga Hs24 
 

Hs24  Har du en heltidsanställning i botten och själv valt att gå ner till deltid? 
Till IVE: Avser om up har en heltidsanställning hos nuvarande arbetsgivaren 
 
1 Ja, har en heltidsanställning i botten 
2 Nej, det är en deltidsanställning från början  
8    vet ej      
9    vill ej svara 
  

 Samtliga Hs25 
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Hs25  Vad är främsta anledningen till att du arbetar deltid? 
 

1 Studier  
2 Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 
3 Arbetet är fysiskt eller psykiskt krävande (väljer därför att arbeta deltid) 
4 Andra personliga skäl (t.ex. vill arbeta deltid, deltidspensionär etc) 
 
5 Tar hand om barn (t.ex. föräldraledig, fosterförälder)  Hs26 
6 Tar hand om närstående (t.ex. oavlönad anhörigvård)  Hs26 
7 Andra familjeskäl (t.ex. tar hand om hushåll, vill umgås med familjen etc) 
 
8 Har inte fått något heltidsarbete/Arbetsgivaren erbjuder bara deltidstjänst 
 
98 Annan anledning  Hs25Bes 
88    vet ej   
99    vill ej svara  
 
Hoppinstruktion 
Om Hs25=(4,5)  Hs26 
Om Hs25=98; Hs25Bes 
Om KHs14=(1,2,3) och GSKIFT =1  KHs29,  
AnnarsHs27a 

 
Hs25Bes  Beskriv anledningen ……………..  

88   Vet ej    
99   Vill ej svara   
 
Hoppinstruktion; om GSKIFT =1  KHs29, AnnarsHs27a 

 
Hs25 = ( 4,5)  

Hs26  Du arbetar alltså deltid för att ta hand om <<barn>> Hu25=4>><<närstående>> 
om Hu25=5.  Vilken är den främsta anledningen till att du själv tar hand om 
<<barnet/barnen>><<den närstående>>? Är det för att du vill ta hand om 
<<barnet/barnen>><<den närstående>> själv, för att lämplig tillsyn saknas, för 
att du inte har råd med (mer) tillsyn eller beror det på något annat? 

 
1 Vill göra det själv 
2 Lämplig tillsyn saknas 
3    Har inte råd med (mer) tillsyn 
4    Annan anledning  Hs26bes 
 
8 Vet ej 
9 Vill ej svara  

 

Hoppinstruktion: 
om Hs26=4: Hs26Bes 
om KHs14=(1,2,3) och GSKIFT =1  KHs29,  
AnnarsHs27a 

 

Hs26Bes Kan du beskriva den främsta anledningen till varför du själv tar hand om 

<<barn>> om Hu25=4<<närstående>> om Hu25=5? 
 

HOPP: om KHs14=(1,2,3) och GSKIFT =1  KHs29, AnnarsHs27a 
 

 FF, FT och TA och GSKIFT=1  
KHs29 Arbetar du fortfarande efter någon typ av skift med arbetstid olika tider på 

dygnet? 
 

1 Ja Hs29a 
2 NejHs27a 
 
8 Vet ej Hs27a 
9 Vill ej svara Hs27a 
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Hs27a Arbetar du enbart på dagtid? 
Till IVE: Dagtid avser 06.00-18.00 
  

1 Ja   Hs27b 
2 Nej     se nedan 
8    vet ej   se nedan 
9    vill ej svara  se nedan 

 
Om svar=(2,8,9) och 

FF, FT, TA & KHs29≠(2,8,9)  Hs28 

Annars Hs29a 
 
 
Hs27b Arbetar du  enbart på vardagar?  

Till IVE:  Vardagar avser måndag – fredag exklusive röda dagar 
 

1 Ja      
2 Nej    

 
8    vet ej    
9    vill ej svara  
 

 
      Om svar=1 och FF, FT, TA  Hs33a  
      Om svar=1 och FÖ, MH  Hs33b 
      Om svar=(2,8,9) Hs31a 

 
 

 
Hs28 ställa bara till FF, FT och TA (övriga frågor till alla) 

Hs28 Arbetar du skift eller efter någon annan typ av schema där arbetstiden ligger på 
olika tider på dygnet? 

 
1 Ja  Hs29a  
2 Nej  Hs29a 

 
8    vet ej   Hs29a  
9    vill ej svara  Hs29a 

 
Hs29a  Har du under de 4 veckorna som började med måndagen den <uDATFYRAV> 

och slutade med <uDAT2> arbetat kväll någon gång?  <<´Om du varit ledig eller 
frånvarande, tänk på de senaste 4 veckorna du arbetat.´om iarb2=1 >> 

 
 Till IVE: Kväll avser 18-22. Det räcker om arbetstiden delvis ligger inom intervallet.  

Det räcker också med minst en timmes arbete under den aktuella perioden.  
 
 
 1 Ja Hs29b 

2 Nej  Hs30a 
 
8 Vet ej  Hs30a 
9 Vill ej svara  Hs30a 

  
Hs29b  Arbetade du kväll minst hälften av dina arbetsdagar under den perioden? 
 

Till IVE: Avser perioden <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 

1 Ja, mer än hälften av arbetsdagarna Hs30a 
2 Nej, mindre än hälften arbetsdagarna Hs30a 
 

8 Vet ej  Hs30a 
9 Vill ej svara  Hs30a  

 
 

Hs30a  Har du arbetat natt någon gång under de 4 veckorna (dvs under perioden 
<uDATFYRAV> till <uDAT2>)?   
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Till IVE: Natt avser 22.00-06.00. Det räcker om arbetstiden delvis ligger inom 
intervallet.  
Det räcker också med minst en timmes arbete under den aktuella perioden.  
 
<<´ Om up varit frånvarande avses de senaste 4 veckorna som up arbetat.´om 
iarb2=1 >> 

 
1 Ja   Hs30b 
2 Nej    Hs31a 

 
8    vet ej    Hs31a   
9    vill ej svara  Hs31a 

  
Hs30b  Arbetade du natt minst hälften av dina arbetsdagar under den 4-

veckorsperioden? 
Till IVE: Avser perioden <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
1 Ja  Hs31a 
2 Nej  Hs31a 

 
8    vet ej  Hs31a   
9    vill ej svara Hs31a 

  
Hs31a  Arbetade du lördag någon gång under de 4 veckorna, (dvs under perioden 

<<uDATFYRAV>> till <<uDAT2>>)?  
 

<<´Till IVE: Om up varit frånvarande avses de senaste 4 veckorna som up arbetat.´om 
iarb2=1 >> Det räcker med minst en timmes arbete någon lördag under perioden. 

 
1 Ja   Hs31b 
2 Nej    Hs32a 

 
8    vet ej    Hs32a   
9    vill ej svara  Hs32a 

 
Hs31b  Arbetade du minst två av lördagarna under den 4-veckorsperioden? 
 

 Till IVE: Avser perioden <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  

1 Ja   Hs32a 
2 Nej  Hs32a 

 
8    vet ej   Hs32a  
9    vill ej svara  Hs32a 

 
Hs32a Arbetade du söndag någon gång under de 4 veckorna (dvs under perioden 

<<uDATFYRAV>> till <<uDAT2>>)? 
 

<<´Till IVE: Om up varit frånvarande avses de senaste 4 veckorna som up arbetat.´om 
Iarb2=1 >>. Det räcker med minst en timmes arbete någon söndag under perioden. 

 
 

1 Ja   Hs32b 
2 Nej    se nedan 
8 vet ej    se nedan   
9 vill ej svara  se nedan 

 
 Hoppinstruktion:  
 Om svar=2,8,9 och (FF, FT, Ta fg och KHs1a=1) eller Hs1a=1 Hs33a 
 Om svar=2,8,9 och (FÖ,MH fg och KHs1a=1) eller Hs1a=(2,3) Hs33b 
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Hs32b  Arbetade du det minst två av söndagarna under den 4-veckorsperioden? 
 

Till IVE: Avser perioden <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 

1 Ja     
2 Nej  

 
8    vet ej   
 9    vill ej svara   
 
Hoppinstruktion:  

 Om (FF, FT, TA fg och KHs1a=1) eller Hs1a=1 Hs33a 
 Om (FÖ,MH fg och KHs1a=1) eller Hs1a=2,3 Hs33b 
 

Om Hs1a= 1 eller (FF, FT, TA fg (Grad 2,11,12) och KHs1a=1)  
 

Hs33a  Kan du vanligtvis välja när du börjar och slutar din arbetsdag? Kan du… 
 

1 välja helt själv 
2 välja till viss del (t.ex. har flextid eller kan förlägga viss tid hemma) 
3 eller kan du inte välja när du börjar och slutar? 

 
8    vet ej     
9    vill ej svara  

 
 Alla: Hs34a 

 
     

Om Hs1a= 2, 3 eller (FÖ, MH fg (grad 3,4) och KHs1a=2,3) 
Hs33b Kan du vanligtvis välja när du börjar och slutar din arbetsdag? Kan du… 
 

1 välja helt själv eller 
2 är det kunder eller uppdragsgivare som bestämmer, eller 
3 är det andra faktorer som avgör? 

 
8    vet ej     
9    vill ej svara  

 
Alla: Hs34a 
 

Hs34a Arbetar du vanligtvis någonting hemifrån den egna bostaden? 
 

Till IVE om FÖ och MH: Om arbete utförs i en lokal i anslutning till den egna bostaden 
och lokalen har en egen ingång räknas det inte som arbete i egen bostad. 
  
 
 
1 Ja Hs34b 
2 Nej  se nedan  

  
8    vet ej    se nedan   
9    vill ej svara  se nedan 
 

 Hoppinstruktion; 
 Om (2,8,9) och FÖ, MH  Hs36a  
 Om (2,8,9) och (KHs14=(1,2,3) och ÖKtid fg och Tjg=1 (samma tjänstgöringsgrad) 
KHs35,  
Om (2,8,9) och FF, FT,TA Hs35 

  



 

 

28 

 
Hs34b Har du arbetat hemifrån minst hälften av din arbetstid under de 4 veckorna som 

började med  måndagen den <<uDATFYRAV>> och slutade med söndagen den  
<<uDAT2>>? 

 
Till IVE: Avser den totala arbetstiden under 4-veckorsperioden, inte antalet 
arbetsdagar som up arbetat något hemifrån. 

  
1 Ja   
2 Nej     
8    vet ej     
9    vill ej svara  

 
Hoppinstruktion; 
 Om FÖ, MH  Hs36a  

 OmKHs14=(1,2,3) och ÖKtid fg och Tjg=1 (samma tjänstgöringsgrad) KHs35,  
Om FF, FT,TA Hs35 

 

Kontrollfrågor Huvudsyssla – Arbetstid 

Ställ kontrollfråga om ök-tid angiven föregående gång (dvs. inte 777 i gamla 
Hu30/KHu30=ja eller nya hs35a/aa och inte 88888,99999 i någon av frågorna) och 
inte förändrad tjänstgöringsgrad. Annars gå till nyklass Hs35a/aa resp. Hs36a/aa 
beroende på grad (gäller även om svar 777 88888,99999 föregående omgång). 

 
KHs35  Är din överenskomna arbetstid Om bisyssla <<´hos <<uHNM >> ´ om uHNM  

≠(8888,9999) <<’i ditt huvudsakliga arbete’>> om uHNM=(8888,9999) 

fortfarande <<uHUATIMO >> timmar per vecka? 
 

TILL IVE: Om deltid (KHs22b=1 eller (Hs22=2 och Hs24=1): <Avser de timmar som 
motsvarar Up:s deltid.> Till alla IVE: Om up arbetar oregelbundet avses ett genomsnitt 
per vecka 

  
1 Ja    Hs36  
2 Nej  Hs35a/35aa 
  
8 vet ej  Hs36a/36aa  
9 vill ej svara  Hs36a/36aa  

 

Huvudsyssla – Arbetstid 

OM FÖ, MH  Hs36a 
FF, FT, TA utom Hs2=4 

Hs35a  Hur många timmar per vecka ska du arbeta enligt avtal eller överenskommelse  

Om bisyssla <<´hos <<uHNM >> ´ om uHNM  ≠(8888,9999) <<’i ditt 

huvudsakliga arbete’>> om uHNM=(8888,9999)? Om deltid (Hs24=1): Avser de 
timmar som motsvarar din deltid. 

 
TILL IVE: Om up arbetar oregelbundet enl. t.ex. schema avses det genomsnitt up ska 
jobba per vecka enligt det avtal eller den överenskommelsen up har med sin 
arbetsgivare. 

 
  Hs2=4  
Hs35aa  Hur många timmar skulle du arbeta vecka << uv1>> enligt schema, avtal, eller 

överenskommelse Om bisyssla <<´hos <<uHNM >> ´ om uHNM  ≠(8888,9999) 
<<’i ditt huvudsakliga arbete’>> om uHNM=(8888,9999)? Om deltid (Hs24=1): 
Avser de timmar som motsvarar din deltid. 

 
TILL IVE: Om up arbetar oregelbundet enl. t.ex. schema avses det genomsnitt up ska 
jobba per vecka enligt det avtal eller den överenskommelsen up har med sin 
arbetsgivare. 
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Antal timmar: /3 pos/  Hs36 
  
777 Har ingen avtalad/överenskommen arbetstid  Hs36a 
 
888 vet ej  Hs36a 
999 vill ej svara  Hs36a 

 
 
 

Hs36  Om du tänker på en vanlig vecka, är << HS35a/35aa>> timmar vad du vanligtvis 
arbetar per vecka Om bisyssla <<i ditt huvudsakliga arbete>> (eller brukar du 
arbeta mer eller mindre)?  

 
TILL IVE: Avser hur det varit en “typisk” arbetsvecka under de senaste månaderna.  
 

 Om up regelbundet har övertid (även oavlönad) eller frånvaro (dvs att up 
vanligen  arbetar mer eller mindre än den överenskomna tiden) är svaret nej.  

 Om up arbetar oregelbundet t.ex. enligt schema, och inte har arbetat mer eller 
mindre än vanligt de senaste månaderna, är svaret ja. (Dvs den genomsnittliga 
tiden ses som det vanliga/typiska arbetstiden) 

 Om up inte arbetat de senaste månaderna, svara för hur det vanligen var när 
up senast arbetade.  

 
 

1  Ja, är vad up vanligen arbetar se nedan 

2  Nej, arbetar vanligen mer eller mindre  Hs36aa  

  
8    vet ej   Hs36aa   
9    vill ej svara  Hs36aa 

 
Hopp om svar=1: 

Om Iarb1=1 eller (Iarb3=1 och Iarb5=1) eller (Iarb3rec=1 och Iarb5rec=1)  Dfran1a 
Om Iarb2=1    
Om Ej sysselsatt fg och sysselsatta nu eller (sysselsatt och KHs14=(3,4,5))  Exb1 
Om KBi1/Bi1=1  KBi1a/Bi3 
Annars; Omb1 

 

 
FÖ, MH eller FF, FT, TA som inte har någon överenskommelse enl. KHs35a eller 
Hs35a/aa 

Hs36a Hur många timmar arbetar du vanligtvis per vecka Om bisyssla <<i ditt 
huvudsakliga arbete>>?  

 
TILL IVE: Om det varierar, räkna ut ett genomsnitt över t.ex. de senaste månaderna 
eller en arbetscykel/schemaperiod. Om up nyligen börjat arbeta är det den perioden 
som avses. 

 
 
 FF, FT, TA som har en överenskommelse enl. KHs35a eller Hs 35a/aa, men som 

svarat nej på Hs36 
Hs36aa  Om du tänker på de senaste månaderna, hur många timmar arbetade du en vanlig 

vecka Om bisyssla <<i ditt huvudsakliga arbete>>? 
 

TILL IVE: Det är ups uppskattning av hur många timmar up faktiskt arbetar en vanlig 
vecka som avses. 

 Om up regelbundet har övertid (även oavlönad) eller frånvaro ska det räknas 

med.  

 Om up bara jobbar övertid ibland eller har tillfällig har frånvaro så ska det inte 

räknas med, 

 Om arbetstiden varierar, räkna ut ett genomsnitt över t.ex. de senaste 

månaderna eller en arbetscykel/schemaperiod. 

 Om up nyligen börjat arbeta är det den perioden som avses. 

 Om up inte arbetat de senaste månaderna, svara för hur det vanligen var när 

up senast arbetade. 
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Antal timmar: /3 pos/ 
 
777 timmar varierar väldigt mycket från vecka till vecka, går inte att ange vanligen eller 
genomsnittlig arbetstid 
 

888 vet ej     
999 vill ej svara  
  
Om Iarb1=1 eller (Iarb3=1 och Iarb5=1) eller (Iarb3rec=1 och Iarb5rec=1)  Dfran1a 
Om Iarb2=1    
Om Ej sysselsatt fg och sysselsatta nu eller (sysselsatt och KHs14=(3,4,5))  Exb1 
Om KBi1/Bi1=1  KBi1a/Bi3 
Annars; Omb1 

 

 

Frånvarodagar – Sysselsatta i arbete 

 Om Iarb=1  
DFran1 Nu kommer några frågor om hur du jobbade just vecka <<uV1>>, dvs. den 

<<hDAT1>> - <<uDAT2>>. Var du frånvarande eller ledig något den veckan? Om 
helg infaller: <<Ta även med om du var ledig på grund av 
<<EnhelgRef/FlerHelgRef.>> 

  
 om bisyssla <<Till IVE: Avser frånvaro i huvudsysslan>> 
 

Om Fran2=1:  
<< Kom ihåg att dina studier med lön inte räknas som frånvaro utan som 
arbetstid i den här undersökningen.>> 

 
1 Ja DFran2 
2 Nej Tim2a/aa/aaa/aaaa om FA, TA, FT, annars Tim3 
 
8 Vet ej  Tim2a/aa/aaa/aaaa om FA, TA, FT, annars Tim3 
 
9 Vill ej svara Tim2a/aa/aaa/aaaa om FA, TA, FT, annars Tim3 
 

 
DFran2 Vilken typ av ledighet eller frånvaro hade du? 
 

TILL IVE: Avser den formella frånvaroorsaken. Om up varit sjuk och tagit ut 
semester ska svaret vara semester. 

 
 1 Egen sjukdom, skada eller besök hos läkare/tandläkare  

HelgRef=1:<< 
2 Ledig helgdag/arbetstidsförkortad dag (EnhelgRef/FlerHelgRef)>> 
3 Semester 
4 Ferieledighet för skolpersonal  
5 Flexledig, kompledig eller ledig mot inarbetning  

 6 Föräldraledighet eller VAB (vård av barn) 
 7 StudierDFran3a 
  

8   Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst)  
9   Arbetsbrist, tillfällig (för person som inte går in under permitterad eller uppsagd) 
10  Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter uppsägningstidens slut)  

 
 98 Annan anledning DFran2bes 
 88 Vet ej  Tim1 
 99 Vill ej svara  Tim1 
 
 Om svar=(1:6, 8,9,10) Dfran4, övriga – se ovan 
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 Om DFran2=98:  
DFran2bes Vilken typ av ledighet eller frånvaro hade du? 
 
 /KLARTEXT/ 
 
 SAMTLIGA Dfran4 
 
 Om DFran2=7: 
DFran3a Fick du lön av din arbetsgivare för den tid du studerade? 
  
 1 Ja  DFran3b 
 2 NejDfran4 
 
 8 Vet ej  Dfran4 
 9 Vill ej svara  Dfran4 
 
DFran3b I den här undersökningen räknas tid man studerat och fått lön som vanlig 

arbetstid. I frågorna som kommer vill vi därför att du räknar denna tid som 
arbetstid, och inte som frånvaro. 

  
 
DFran4 Hur många dagar var du borta från ditt om bisyssla << huvudsakliga>> arbete 

pga. <<svarsalternativ DFran2 eller klartext från DFran2bes>> under vecka X? 
Räkna även med halvdagar. 

 
 SKRIV T.EX.TRE OCH EN HALV DAG SOM 3,5 

 
Till IVE:  Avrunda nedåt. Om mindre än en halv arbetsdag, ange 0. 
 
 

 Antal dagar: /X,X/ Dfran5 
 
 0= mindre än en halv dag  DFran5 
  
 8 Vet ej  Tim1 
 9 Vill ej svar  Tim1 

 
 
Hård kontroll: Skriv ett värde mellan 0 – 6,5. Har tp varit frånvarande hela veckan så 
backa och ändra i Iarb1.” 

 
 
DFran5 Hade du även någon annan typ av ledighet eller frånvaro under den veckan? 
 

1 Ja DFran2_1 
2 Nej  Tim1 

 8 Vet ej  Tim1 
 9 Vill ej svara  Tim1 

 
DFran2_1 Vilken ytterligare typ av ledighet eller frånvaro hade du? 
 

TILL IVE: Avser den formella frånvaroorsaken. Om up varit sjuk och tagit ut 
semester ska svaret vara semester. 

 
 1 Egen sjukdom, skada eller besök hos läkare/tandläkare  

HelgRef=1:<<2 Ledig/arbetstidsförkortad helgdag (EnhelgRef/FlerHelgRef)>> 
3 Semester 
4 Ferieledighet för skolpersonal  
5 Flexledig, kompledig eller ledig mot inarbetning  

 6 Föräldraledighet eller VAB (vård av barn) 
 7 StudierDFran3_1 
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8   Permitterad under bestämd tidsperiod (har kvar sin tjänst)  
9   Arbetsbrist, tillfällig (person som inte är permitterad eller uppsagd) 
10  Uppsagd (får inte behålla sin tjänst efter uppsägningstidens slut)  

 
  
 98 Annan anledning DFran2bes_1 
 
 Om svar=(1:6, 8,9,10) Dfran4_1, övriga – se ovan 
 
  

DFran4a/aa ställs till alla delvis frånvarande som haft fler än en frånvaroorsak, dvs. 
DFran1b=1, övriga går till Tim1 
 

 Om ∑DFran4 är 6,5 eller mindre: 
Dfran6a  Stämmer det då att du under vecka <<uV1>> var frånvarande eller ledig 

sammanlagt <<∑DFran4>> dagar? 
 
 UP HAR SVARAT: 
 (Lista angivna orsaker samt antal timmar per orsak, ej fetstilt) 
 
 1 JA 
 NEJ Utred antal dagar per frånvaroorsak, backa och korrigera. 
 
 

Om ∑DFran4 är större än 6,5: 
DFran6aa  Om ∑DFran4 är 7: 
 Stämmer det då att du under vecka <<uV1>> var frånvarande eller ledig 

sammanlagt 7 dagar, dvs inte arbetade alls den veckan? 
 
UP HAR SVARAT: 

 (Lista angivna orsaker samt antal timmar per orsak, ej fetstilt) 
 
 JA – Backa och ändra i Iarb1.  
 NEJ - Utred antal dagar per frånvaroorsak, backa och korrigera. 
 
 

Om ∑DFran4 är 8 eller mer: 
DFran6aaa TILL IVE: Up har svarat så att totalt antal frånvarodagar för veckan blir över 7. 

Utred antal dagar per frånvaroorsak, backa och rätta upp. 
 

UP HAR SVARAT: 
 (Lista angivna orsaker samt antal timmar per orsak, ej fetstilt) 
 
 
ALLA  Tim1 
 
 

Arbetstimmar referensveckan – Sysselsatta i arbete 

 

 
 Om delvis frånvarande: 
Tim1  Hur många timmar sammanlagt var du frånvarandeeller ledig den veckan Om 

bisyssla <<i ditt huvudsakliga arbete>>?  Om <HELGREF> finns i <vecka>: Ta 
även med de timmar du var ledig på grund av <EnHelgRef/FlerHelgRef>. 

  
 Till IVE: Vi behöver veta hur många timmar <<HjDFRANTotD>> dag/dagar 

motsvarar.  
 

……… timmar    Om FF, FA och TA, Tim2, annars Tim3 
888 vet ej    Om FF, FA och TA, Tim2, annars Tim3  
999 vill ej svara    Om FF, FA och TA, Tim2, annars Tim3 
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OBS! Tim2a-Tim2e ställs endast till anställda dvs. FF, FA, TA 

 
Om DFran1≠1 och (KHs35=1 eller Hs35a/aa≠ blankt,777,888,999) 
Om ingen frånvaro och ÖK-tid: 

Tim2a Arbetade du under vecka <<uV1>> fler timmar än du skulle ha gjort enligt din 

överenskomna arbetstid Om bisyssla <<i ditt huvudsakliga arbete>>? 
 
 AVSER ALLA EXTRA TIMMAR: ÖVERTID, FLEXTID, OBETALD ARBETSTID ETC. 

Om deltid:<< UTÖVER UPS DEL TID.>> 

 
Om DFran1=1 och (KHs35=1 eller Hs35a/aa≠ blankt,777,888,999) 
Om frånvaro och ÖK-tid: 

Tim2aa Arbetade du fler timmar än de överenskomna de dagar du arbetade Om bisyssla 

<<i ditt huvudsakliga arbete>>? 
 

AVSER ALLA EXTRA TIMMAR: ÖVERTID, FLEXTID, OBETALD ARBETSTID ETC. 

 Om deltid: UTÖVER UPS DELTID. 

  
 
Om DFran1≠1 och  (KHs35≠1 och Hs35a/aa= blankt,777,888,999) 
Om ingen frånvaro  och ingen ÖK-tid 

Tim2aaa Arbetade du under vecka <<uV1>> fler timmar Om bisyssla <<i ditt huvudsakliga 

arbete>> än de <<Hs36a>> timmar du vanligtvis arbetar?  
 

TILL IVE: Avser timmar utöver up:s deltid. 
 
 

 
Om DFran1=1 och  (KHs35≠1 och Hs35a/aa= blankt,777,888,999) 
Om frånvaro och ingen ÖK-tid: 

Tim2aaaa Du var alltså frånvarande eller ledig delar av vecka <<uV1>>.  Arbetade du ändå 

fler timmar än vanligt de dagar du arbetade Om bisyssla <<i ditt huvudsakliga 
arbete>> än du vanligtvis gör?  

 
 

TILL IVE: Avser timmar utöver up:s deltid. 
 

 
1 Ja  Tim2b 
2 Nej  Tim3 
 
8 vet ej  Tim3  
9 vill ej svara   Tim3 

 
 

Tim2b Hur många fler timmar arbetade du den veckan? 

 
……… timmar    Tim2c 
888 vet ej    Tim3  
999 vill ej svara   Tim3 

 

 

Tim2c Hur många av dessa timmar var flextid? 

 
 ……… timmar    Om Tim2b≠Tim2c så gå till Tim2d, annars Tim3 
888 vet ej    Tim3 
999 vill ej svara   Tim3 
 
 

Hård kontroll: Värdet för Tim2c får inte vara större än Tim2b (undantaget 888/999) 
 
  
 Om Tim2b≠Tim2c (och ingen av dem är besvarad med F8/F9): 



 

 

34 

Tim2d Hur många av dessa timmar var betald övertid Om deltid: << mertid>> eller andra 

ersatta extra arbetstimmar? 
  

 ……… timmar    Om Tim2c+Tim2d≠Tim2b så gå till Tim2e, annars Tim3 
888 vet ej    Tim3 
999 vill ej svara   Tim3 

 
Hård kontroll: Summan för Tim2b+Tim2c får inte vara större än Tim2d (undantaget 
888/999) 

 
 
 Om Tim2b ≠ Tim2c + Tim2d:  
Tim2e Hur många av dessa timmar var obetalda arbetstimmar? 

 
 ……… timmar    Tim3 
888 vet ej    Tim3 
999 vill ej svara   Tim3 
 

 
 

 Hård kontroll: Summan för Tim2c+Tim2d+Tim2e får inte vara större än Tim2b 
(undantaget 888/999) 

 
 

Tim3 Hur många timmar arbetade du under vecka <<uV1>> <<i ditt huvudsakliga 

arbete>>?  Om betald utbildning (DFran2aa=1 eller DFran2bb=1 eller …. 
DFran2hh=1)): Räkna även med timmarna du fått lön när du studerat. 

 

 Hjälp till IVE:  
Frånvande eller ledig: <<tim1>> om DFran1=1, annars 0) >>timmar 
Extra timmar (flex, övertid): (<<tim2b>> om tim2aa/aaa/aaaa=1, annars 0) timmar 

 
 

Timmar: /3 POS/  
 
 
Om bisyssla (KBi1=1 eller Kbi2=1) så mjuk kontroll för 0 timmar; ”Stämmer det att tp endast 
jobbat i extraarbete/bisyssla under referensveckan?” 
Om ej bisyssla (KBi1≠1 och Kbi2≠1)  0 ej tillåtet: ”Stämmer det att tp inte alls arbetat under 
referensveckan? Backa till Iarb1 och ändra.” 

 
Om svar>0 och månadsskifte under ref.veckan Tim4a 
Övriga Nästa avsnitt (se hänvisning nedan) 
 

Tim4a Den veckan går över ett månadsskifte och i den här undersökningen behöver vi 

veta i vilken kalendermånad arbetstimmarna utfördes. Arbetade du något under 
<VFATText> ?  

 
1 Ja  Tim4b 
2 Nej  Nästa avsnitt 

  
 8 Vet ej  Nästa avsnitt 
 9 Vill ej svara  Nästa avsnitt 

 

Tim4b Hur många timmar arbetade du Om VFAT=1perioden består av endast en dag: 

<<den dagen>> Om VFAT=2perioden består av två eller fler dagar: << sammanlagt 
de dagarna>>? 
Avrunda till hela timmar 

 
Antal timmar: /3 POS/ 
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 Hänvisning; 
 

Om ej sysselsatt förra gången och Hs1a=1 (anställd)  Exb1 
Om Sysselsatt fg och KHs14=(3,4,5)) Exb1  
Om KBi1=1 (Bisyssla förra gången)Kbi1a 
Om KBi2=1 eller Bi1=1 (bisyssla enl denna intervju) Bi3 
annars  Omb1 

 

Externrekryteringsfrågor 

Om Ej sysselsatt fg och sysselsatta (anställd) nu eller Sysselsatt fg och KHs14=(3,4,5) 

Exb1 Nu kommer några frågor om hur det gick till när du fick anställning hos << 
HUNAMN >> 

Kontaktade du arbetsgivaren eller var det arbetsgivaren som kontaktade dig? 

1 Arbetsgivaren kontaktade dig  Exb2 
2 Du kontaktade arbetsgivaren  Exb3 
3 Annat sätt  Exb4 

 
8    Vet ej  Exb8 
9    Vill ej svara  Exb8 

 

 
Exb2 Fick du ändå söka jobbet eller erbjöd arbetsgivaren dig jobbet direkt? 

1 Fick söka jobbet  Exb5 
2 Erbjöds jobbet  Exb6 

 

8 Vet ej  Exb8 

9    Vill ej svara  Exb8 

 
 
Exb3 Sökte du just det här jobbet eller sökte du rent allmänt ett jobb hos den här 

arbetsgivaren? 

1 Sökte just det här jobbet  Exb5 
2 Sökte rent allmänt ett jobb hos den här arbetsgivaren  Exb5 

 
8    Vet ej  Exb8 
9    Vill ej svara  Exb8 

 
Exb4 På vilket sätt fick du jobbet? 

 
1 Genom skola/utbildning som ordnade praktik 
2 Praktikplats som övergick till jobb 
3 Nytt tillfälligt arbete hos tidigare arbetsgivare 
4 Tidigare extraarbete som blev jobb 
5 Återgång till bottentjänst 
6 Arbetsförmedling, anställd, släkting eller annan person förmedlade kontakten med 

arbetsgivaren 
7 Utbildning hos arbetsgivare som blev jobb 
8 Vald till förtroendeuppdrag 
9 Placerad med lönebidrag eller annan arbetsmarknadspolitisk jobbåtgärd 

 
98 = Övrigt 

  
88   Vet ej  
99    Vill ej svara  

 

Alla  Exb8 
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Exb5 Hade det här jobbet någon bestämd ansökningstid? 

 
1 Ja  
2 Nej 

 
8    Vet ej  
9    Vill ej svara  

 

Alla  Exb6 

 
 

Exb6 Hur fick du först reda på att jobbet var ledigt? 

 
1 Kontakt med arbetsförmedlingens personal 
2 Letade själv i arbetsförmedlingens platsbank, platsjournal, anslagstavla m.m. eller 

skrev in mig i arbetsförmedlingens sökandebank 
3 Privat eller facklig arbetsförmedling 
4 Annons i dags- eller fackpress / på internet / på text-tv eller annan 

massmediakanal 
5 Du fick tips från anhöriga, vänner/bekanta som inte arbetar på <<företag enligt 

Hu14a/aa>> 
6 Du fick tips från anhöriga, vänner/bekanta som arbetar på <<företag enligt 

Hu14a/aa>> 
7 Arbetsgivaren kontaktade dig 
8 Du tog själv kontakt med arbetsgivaren 
9 Du blev kontaktad av rekryteringskonsult e.d. (head hunter) 

 
98   Övrigt 
 
88    Vet ej  
99    Vill ej svara  

  
Hoppvillkor:  
Om Exb3=2 och Exb5=2 och Exb6=8   Exb7 

 Annars;  Exb8 
 
Exb7 När man kontaktar en arbetsgivare och söker arbete kanske arbetsgivaren redan 

har en ledig plats, även om den ännu inte annonserats ut, eller också börjar 
arbetsgivaren tänka på nyanställning först när en lämplig arbetssökande dyker 
upp.  

 
 Hur var det när du tog kontakt med arbetsgivaren? 

 
1 Det fanns redan en ledig plats 
2 Det var först vid din kontakt som arbetsgivaren började tänka på nyanställning 
3 Det fanns redan någon slags överenskommelse om att jag/up skulle få börja 

arbeta hos denna arbetsgivare igen 
 

8 Vet ej  
9    Vill ej svara  

 

Alla  Exb8 

 

Exb8 Har du arbetat tidigare hos << HUNAMN >>? 

 
1 Ja  Exb9 
2 Nej  Se nedan 

 
8 Vet ej  Se nedan 
9    Vill ej svara  Se nedan 
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Hoppvillkor: Om svar=(2,8,9) och 
KBi1=1 KBi1a 
Om KBi2=1 eller Bi1Bi3 
Annars; Omb1 

 
Exb9 När arbetade du där senast? 

 
1 Mindre än ett år sedan 
2 1-2 år sedan 
3 Mer än 2 år sedan 

 
8 Vet ej  
9    Vill ej svara  

 
Hoppvillkor: KBi1=1 KBi1a 
Om KBi2=1 eller Bi1Bi3 
Annars; Omb1 

 

Kontrollfrågor Bisyssla – detaljer  

 

KBi1=1(Bisyssla enligt förra intervjun) och KBi3=(1,8,9) 

KBi1a  Nu kommer frågor om ditt andra arbete.  
 Har du kvar ditt extraarbete som <<anställd/egen företagare/medhjälpande  

hushållsmedlem>> hos…. <<namn enligt intervjusvar förra gången>>? 
 

KBi1=1(Bisyssla enligt förra intervjun) och KBi3=2 

KBi1aa Nu kommer frågor om dina andra arbeten.  
Är ditt arbete som <<anställd/egen företagare/medhjälpande hushållsmedlem>> 
hos…. <<namn enligt intervjusvar förra gången>> fortfarande ditt huvudsakliga 
extraarbete? 

 

1 Ja     Bi11  
2 Nej    Bi3 

 
 8      vet ej   Omb1 
 9      vill ej svara   Omb1 

 

Bisyssla - detaljer 

Bi3  Up har bisyssla (KBi2=1 eller Bi1=1):  
<<Jag övergår nu till frågor om <<’ditt andra arbete´ om (KBi3=(1,8,9) eller 
Bi2=(1,8,9)>><<´dina andra arbeten´om KBi3=2 eller Bi2=2>>.  
 
Vad heter arbetsgivaren eller företaget <<där du har ditt huvudsakliga 
extraarbete’ om KBi3=2 eller Bi2=2>>? 

 
Namn: …………………………………………… 
 
8     vet ej    
9 vill ej svara  
 
Samtliga: Bi3a 
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Bi3a Har din arbetsplats ett särskilt namn eller benämning? 

Till IVE (läses vid behov): Benämningar är vanliga hos arbetsgivare med flera 
arbetsställen, t.ex. kommuner, regioner, större företag eller kedjor. (Ex: Daghemmet 
Myran, Ica Maxi Heden, Karla vårdcentral) 

 
3 Nej, arbetsplatsen har ingen benämning 

 
Arbetsplatsens namn/benämning: 
 

 
8     vet ej    
9     vill ej svara   
 

 
Bi3b  Vilken gatuadress är det till din arbetsplats? 
 

3     Arbetsplatsen ligger utomlands Bi3e 
 
Gatuadress: …………………………………… 
 
8     vet ej 
9     vill ej svara 

 
Alla (utom 3) Bi3d 

 
Bi3d  Postort: …………………………………    

Ortslistan används.  
 
1  Orten finns inte i listan Bi3d1 
 
8     vet ej    
9     vill ej svara   
 
 Alla (utom 1) Bi3e 
 

 
Bi3d1 SKRIV POSTORT: ) Bi3e 
 
 
 
Bi3e  Land: ……………………………………………  
 Defaultvärde ”Sverige” 

 
1= LANDET FINNS INTE I LISTANBi3e1 
 
8     vet ej    
9     vill ej svara 
 
Alla (utom 1) Bi4 
 

Bi3e1 SKRIV LAND:  
 

 Bi4 
 
Bi4  Vilken är den huvudsakliga verksamheten på din arbetsplats? 
 

……………………………………………………………………………………… 
8     vet ej    
9     vill ej svara 
 
Försök att beskriva den huvudsakliga verksamheten så specifikt som möjligt, 
gärna med flera ord. 
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EXEMPEL på info som kodarna behöver: 
 
Om vård: 
- Vem som vårdas (äldre, barn, funktionshindrade, missbruksvård etc.)  
- Typ av vårdinrättning (sjukhem, hemtjänst, gruppbostad, dagvård etc.) 
 
Om tillverkning: 
- Vad som tillverkas (lysrör, frukostflingor, förpackningar, persienner, 
   köksmöbler etc.) 
- I vilket material (trä, metall, plast etc.) 
 
Om försäljning: 
- Vad säljer man (kläder, tidningsprenumerationer, glass, bilar etc.) 
- Till vem säljer man (privatpersoner, företag etc.) 
- Hur säljer man (telefon, butik, torg, kiosk, provision etc.) 
 

 

Bi5 Är du anställd, egen företagare eller arbetar du utan ersättning i ett 
familjeföretag? 

 
4 Anställd  (även arvoderat uppdrag)  Bi9a 
5 Egen företagare, fri yrkesutövare, frilansare   Bi7 
6 Arbetar utan ersättning i familjeföretag Bi9a 

  
8     vet ej     Bi9a 
9     vill ej svara   Bi9a 

 
Bi7  Har du någon anställd? 
 

1 Ja 
2 Nej 
8     vet ej     

                       9     vill ej svara     
 
Bi8  Driver du företaget/verksamheten i bolagsform? 
 

Bolagsform = aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag (AB, HB, KB) 
 

1 Ja 
2 Nej   
8     vet ej     

                       9     vill ej svara     
 
Bi9a  Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete?   
 
  ……………………………………………………….  

Markera rätt yrke i listan och tryck enter  Bi11  
 

1=Yrket finns ej i listan  Bi9Yrke  
 
8     vet ej   Bi9b   
9     vill ej svara  Bi9b 

  
 

Bi9Yrke  Skriv yrket i klartext 
………………………………………………………………… 
 Bi9b 
 

 
Bi9b  Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 ………………………………………………………. 
 8     vet ej  
 9     vill ej svara  

 
Samtliga; Bi11 
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Alla: 

Bi11 << Du har ju flera extraarbeten. om Bi2=2 eller KBi3=2>> Hur många timmar per 
vecka arbetar du vanligtvis <<i ditt andra arbete´ om Bi2=(1,8,9) eller 
KBi3=(1,8,9)>> <<’sammanlagt i dina extraarbeten´ om Bi2=2 eller KBi3=2>>? 

 
 TILL IVE: Om det varierar, räkna ut ett genomsnitt över t.ex. de senaste månaderna 
eller en arbetscykel/schemaperiod. Om up nyligen börjat arbeta är det den perioden 
som avses. 

 
……… timmar   
   
888    vet ej  
999    vill ej svara  
 
Samtliga; Bi12 om Arbl1=1, annars Omb1 
 

 
Bi12  Nu kommer en fråga om hur många timmar du faktiskt arbetade <<i ditt andra 

arbete´ om Bi2=(1,8,9) eller KBi3=(1,8,9)>> <<’i dina extraarbeten´ om Bi2=2 
under vecka <<vuV1>>. Hur många timmar arbetade du just den veckan? 

 
……… timmar  Om svar>0 och månadsskifte;Bi13, annars Omb1 
 
Hård kontroll om (Iarb1=1 och svar=0 och Tim3=0): Up har svarat att hen arbetat i 
mätveckan. Om up inte arbetat, gå tillbaks till första frågan (Iarb1) och sätt den till nej.  
 
Hård kontroll om (Iarb2=1 och (svar>0 och ≠888, 999): Up har svarat att hen inte 
arbetat under mätveckan. Om up arbetat, gå tillbaks till första frågan (Iarb1) och sätt 
den till ja.  

 
   

888    vet ej  Omb1 
999    vill ej svara  Omb1 

 
Om månadsskifte 

Bi13  Den veckan går över ett månadsskifte. Var några av arbetstimmarna förlagda till 
<<veckodagar och datum>>? 

 
1 Ja 
2 Nej   Omb1 

 
8    vet ej  Omb1 
9    vill ej svara  Omb1 

  
Bi14  Hur många timmar arbetade du den dagen/de dagarna? 
 

……… timmar  
 
888    vet ej  
999    vill ej svara  
 
Alla: Omb1 
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Undersysselsättning och ombytessökande – Alla sysselsatta 

OmbIntro Nu kommer några frågor om du vill förändra din arbetstid och om du söker 
annat arbete. 

  
 Tryck 1 + Enter  
   
Omb1  Du Om bisyssla <<har ju flera arbeten och’ arbetar vanligtvis <<Hs36a/aa+Bi11>> 

timmar per vecka. Skulle du vilja förändra antalet timmar du arbetar?  
<<Förändringen skulle även innebära att din lön ökar eller minskar. OM FF, 
FT,TA, FÖ>>                                                                                                                         

 
1 Ja, vill öka arbetstiden och få högre lön  Omb2 
2 Ja, vill minska arbetstiden och få lägre lön  Omb2 
3 Nej, vill inte förändra min arbetstid  Omb9 

 
 8 Vet ej  Omb9 

9 Vill ej svara  Omb9 
 
Omb2 Hur många timmar per vecka skulle du vilja arbeta? 
 

Antal timmar: /3 POS/  
 

 Om Omb1=1  Omb3 
 Om Omb1=2  Omb9 
 
 888 Vet ej 
 999  Vill ej svara 
 
Omb3 Hur skulle du vilja öka din arbetstid? 

TILL IVE: Läs alla svarsalternativ. Flera svar får markeras. 
 
1 Ha annat arbete hos nuvarande arbetsgivare  
2 Byta arbetsgivare  
3 Arbeta fler timmar i nuvarande arbete  
4 Ha ett extraarbete/bisyssla  
 
8 Vet ej  
9 Vill ej svara 
 
Alla  Omb4 

 
Omb4 Om du hade erbjudits ett arbete med fler timmar <<´och inte hade haft någon 

uppsägningstid hos din nuvarande arbetsgivare´om Omb3=2 och Omb3^=4>>;  
Hade du då kunnat arbeta fler timmar under vecka <uV1> dvs. den <uDAT1> till 
<uDAT2>?  

 
1 Ja Omb5 
2 Nej  Omb4b 
 
8 Vet ej Omb6 
9 Vill ej svara Omb6 

 
Omb4b Hade du kunnat börja arbeta fler timmar senast två veckor efter  <uDAT2>? 
 

1 Ja Omb5 
2 Nej  Omb6 

 
8 Vet ej Omb6 
9 Vill ej svara Omb6 
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Omb5 Du vill och kan alltså öka din arbetstid. Hur länge har det varit så?  

Räkna från när du först ville och kunde öka arbetstiden och fram till vecka 
<<uV1>>. 

 
1 1-2 veckor  
2 3-12 veckor (ca 1-3 månader) 
3 13-51 veckor (ca 3-11 månader)  
4 52 veckor eller mer (1 år eller mer) 

  
8 Vet ej  
9 Vill ej svara 

 Alla  Omb9 

  
 
Omb6 Vilken var den främsta anledningen till att du inte kunde arbeta fler timmar? 
 

1 Studier  
2 Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 
3 Andra personliga skäl  

 
4 Tar hand om barn (t.ex. föräldraledig, fosterförälder)  Omb7 
5 Tar hand om närstående (t.ex. oavlönad anhörigvård)  Omb7 
6 Andra familjeskäl 
 
98 Annan anledning 
 
Om Omb6 ≠4,5  Omb9 

  
Om Omb6=4 (tar hand om barn) 

Omb7 Du kan alltså inte arbeta fler timmar just nu eftersom du tar hand om barn.
  
Om Omb6=5 (tar hand om närstående) 
Du kan alltså inte arbete fler timmar just nu eftersom du tar hand om någon 
närstående. 
 
Vilken är den främsta anledningen till att du själv tar hand om 
<<barnet/barnen/>><<den närstående>>? Är det för att du vill göra det själv, 
eller är det för att lämplig tillsyn saknas, för att du inte har råd med (mer) tillsyn 
eller något annat? 
 

 
1 Vill göra det själv  
2 Lämplig tillsyn saknas 

  3    Har inte råd med (mer) tillsyn 
  4    Annan anledning  
 
8 Vet ej  Omb9 
9 Vill ej svara Omb9 

 
 Samtliga: Omb9 
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Omb9 Har du under de 4 veckorna som började med måndagen den <uDATFYRAV> 

och slutade med söndagen den <uDAT2 sökt eller försökt hitta ett annat 

arbete hos din nuvarande eller annan arbetsgivare? (Räkna även med extrajobb 
eller om du gjort förberedelser för att starta ett eget företag.) 
Till IVE: Fler svar kan markeras 

 
1 Ja, hos min nuvarande arbetsgivare 
2 Ja, hos annan arbetsgivare  
3 Ja, extrajobb/bisyssla  
4 Ja, har gjort förberedelser för att starta eget företag  
5 Nej 

 
8  Vet ej  
9  Vill ej svara 
 
Granska att svar ≠(8,9) om svar(N) =(1:5) 
Om svar(A)=(4,8,9)  Omb14 

Om Svar(A)=5  och Hs1=1 Fack 
Om Svar(A)=5 &  Om Hs1a=2,3 el (Iarb3=1 eller Iarb4=1) och Iarb5=1  eller 
(Iarb3Rec=1 och Iarb5Rec=1)  FU4v1 
Om Svar(A)=5 & Om KHs1a=1 och AKU-grad= FA, TA FT  Fack 
Om Svar(A)=5 & Om KHs1a=1 och AKU-grad= FÖ, MH  Fu4V1 
Övriga; Omb11a 
 

Omb11a Nu kommer frågor om hur du gjorde när du försökte hitta ett annat arbete (eller 
extrajobb). Frågorna avser de 4 veckorna som började med måndagen den 
<uDATFYRAV> och slutade med söndagen den <uDAT2>. 
 
Svarade du på någon jobbannons? Det gäller också jobbannons hos nuvarande 
arbetsgivare. 
 
1 Ja  Omb14 
2 Nej Omb11b 
 
8 Vet ej Omb11b 
9     Vill ej svara Omb11b 
 
 
 

Omb11b Läste du jobbannonser (i jobbdatabaser, webbsidor, tidningar, anslagstavlor 
etc)? Räkna också med  jobbannonser hos nuvarande arbetsgivare. 

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
1  Ja  Omb14 

2  Nej Omb11c 

 

8   Vet ej Omb11c 

9   Vill ej svara Omb11c 
 
 

Omb11c Lade du upp eller uppdaterade ett CV på nätet (under de här fyra veckorna)?  
 

AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
1  Ja  Omb14 
2  Nej Omb11d 

 

8  Vet ej Omb11d 

9  Vill ej svara Omb11d 
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Omb11d Tog du kontakt med någon arbetsgivare direkt för att fråga om det fanns något 

ledigt jobb (under de här 4 veckorna)?   
Räkna även med om du pratat med din nuvarande arbetsgivare.  

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
1  Ja  Omb14 
2  Nej Omb11e 

 

8  Vet ej Omb11e 

9  Vill ej svara Omb11e 
 
 

Omb11e Frågade du vänner, bekanta eller släktingar om lediga jobb (under de här 4 
veckorna)? 

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
1  Ja  Omb14 

2  NejOmb11f 

 

8  Vet ej Omb11f 

9  Vill ej svara Omb11f 
 

Omb11f Deltog du (under de här 4 veckorna) på någon jobbmässa för att försöka hitta ett 
annat jobb? 
 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
1  Ja  Omb14 

2  NejOmb11g 

 

8  Vet ej Omb11g 

9  Vill ej svara Omb11g 
 

Omb11g Satte du in en annons om att du sökte jobb, i tidning, på webbsida eller 
anslagstavla (under de här 4 veckorna)?  

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
1  Ja  Omb14 

2  Nej Omb11h 

 

8  Vet ej Omb11h 

9  Vill ej svara Omb11h 
 

Omb11h Tog du kontakt med Arbetsförmedlingens personal för att få hjälp att leta efter 
lediga jobb (under de här 4 veckorna)? 

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
1  Ja  Omb14 
2  Nej Omb11i 
 

8  Vet ej Omb11i 

9  Vill ej svara Omb11i 
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Omb11i Var du i kontakt med eller skrev in dig på rekryteringsföretag eller 

bemanningsföretag (under de här 4 veckorna)? Räkna även med privat 
arbetsförmedling. 
 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
1  Ja  Omb14 
2  Nej  Omb11j 
 

8  Vet ej Omb11j 

9  Vill ej svara Omb11j 
 

Omb11j Var du på anställningsintervju eller gjorde ett test/prov för en anställning (under 
de här 4 veckorna)? 
 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
1  Ja  Omb14 
2  Nej Omb11k 
 

8  Vet ej Omb11k 

9  Vill ej svara Omb11k 
 

Omb11k Gjorde du några förberedelser för att starta eget, t.ex. letat efter lokaler, 
undersökt möjligheter till finansiering, sökt tillstånd eller fått din affärsidé 
prövad (under de här 4 veckorna)?  

 
 AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
Ja  Omb14 
Nej Omb11Ovr 
 

8  Vet ej Omb11Ovr 

9  Vill ej svara Omb11Ovr 
 

Omb11Ovr Gjorde du något annat under de här 4 veckorna för att försöka hitta ett annat 
arbete (eller extrajobb)?  
 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  
1 Ja  Omb11Bes 
2 Nej  Omb14 

 
8  Vet ej  Omb14 
9  Vill ej svara Omb14 
 

Omb11Bes Vad gjorde du under de 4 veckorna för att försökte försöka hitta ett annat arbete 
(eller extrajobb)? 
 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
/200 POS/ 
 
Alla Omb14 
 

Omb14 Är du inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen? 
 
1 Ja  Omb15 
2 Nej  Fack om FA,TA,FT, annars FU4V1 
 
8  Vet ej Omb15 
9  Vill ej svara Omb15 
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Omb15 Får du ersättning från någon arbetslöshetskassa (A-kassa)? 
 
1 Ja 
2 Nej 
 
8  Vet ej  
9  Vill ej svara 

 
 

Fack om FA,TA,FT, annars FU4V1  
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ILO-status - Arbetssökande     

Om Franrec=1 och (Fran1=(8,9,11,12,88,89,99) <<Som jag sa förut så räknas det inte som arbete 
om man beräknas vara tjänstledig eller borta från jobbet mer än 3 månader. Därför ställer vi 
några frågor om att söka arbete.>>  
 

Om Franrec=1 och Fran1=7  
Som jag sa förut räknas det inte som arbete om man har inte utför något arbete under 
lågsäsong. Därför ställer vi några frågor om att söka arbete. 
 
Om Franrec=1 och Fran1=(13, 14) 
Som jag sa tidigare räknas det inte som arbete om man beräknas vara borta från jobbet mer 
än 3 månader. Därför ställer vi några frågor om att söka arbete.  
 
Om Franrec=1 och Fran1=15 
Som jag sa tidigare räknas det inte som arbete om man är uppsagd och inte arbetar under 
uppsägningstiden. Därför ställer vi några frågor om att söka arbete.  
 
 
Övriga (alla som inte kommer via FranRec=1) 
Nu kommer några frågor som handlar om att söka arbete. 
 
 
Sok1  Har du sökt eller försökt hitta arbete de senaste 4 veckorna, dvs. under perioden 

<<datum>>? (Räkna även arbete med få timmar eller om du gjort förberedelser 
för att starta ett eget företag.) 

 

1 Ja   JSM1  
2 Nej  Sok2 

 

(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
 

Sok2  Om Franrec inte har ställts eller Franrec=1 och Fran1=15:  
Hade du under vecka <<X>> någon överenskommelse om att börja arbeta (eller 
återgå till arbetet)? 

 Om Franrec=1 och Fran1≠15 
Hade du under vecka <<X>> någon överenskommelse eller plan för när du ska 
börja arbeta igen? 

 

1 Ja  Sok3 
2 Nej   Sok4 
3 Har redan börjat arbeta efter referensveckan  TILL1A  

 

(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
 
Sok3  Kommer du börja arbeta inom 3 månader eller längre fram? 
 

1 Inom 3 månader   TILL1A 
2 Längre fram (Om mer än 3 månader)  Sok4 

 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

 
Sok4  Om du hade fått ett arbete, hade du då velat arbeta under vecka <<uV1>>, dvs. den 

<<hDAT1>> - <<uDAT2>>?   
 

1 Ja Sok5a 
2 Nej  Sok5aa 

 
8     vet ej  Sok5a  
9     vill ej svara  Sok5a 
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Sok5a Vad är främsta anledningen till att du inte sökte eller försökte hitta något arbete 
den veckan? 

 
 

1 Väntar på att bli återanställd, kallas vid behov/ ringer själv när man vill jobba 
2 Lämpligt arbete saknas   

 
PERSONLIGA SKÄL:     

3 Studier 
4 Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 
5 Andra personliga skäl  

 
FAMILJESKÄL: 

6 Tar hand om barn (t.ex. föräldraledig, fosterförälder) 
7 Tar hand om närstående (t.ex. oavlönad anhörigvård) 
8 Andra familjeskäl (t.ex. tar hand om hushållet) 

 
98  Annan anledning 

 
88    vet ej   
99    vill ej svara  
 
Om Sok5a= 6,7  Sok6  
Resten TILL1A 
 
 
 

Sok5aa  Vad är främsta anledningen till att du inte ville arbeta den veckan? 
  
 PERSONLIGA SKÄL: 

1 Studier 
2 Pensionär 
3 Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 
4 Andra personliga skäl (t.ex. vill vara ledig, pensionär, etc) 
 
FAMILJESKÄL: 
5 Tar hand om barn (t.ex. föräldraledig, fosterförälder) 
6 Tar hand om närstående (t.ex. oavlönad anhörigvård) 
7 Andra familjeskäl (t.ex. tar hand om hushållet, vill umgås med familjen, etc) 
 
98 Annan anledning 

 
88    vet ej   
99    vill ej svara  

 
Om Sok5aa=5,6   Sok6 
Övriga  Ua2 

 

Sok6  Om Sok5a=6 (tar hand om barn) 
 Du har svarat att du inte har sökt eller försökt hitta ett arbete för att du tar hand 

om barn. 
 Om Sok5a=7(tar hand om närstående) 

Du har svarat att du inte har sökt eller försökt hitta ett arbete för att du tar hand 
om någon närstående. 
 

 
Om Sok5aa=5 (tar hand om barn) 

 Du har svarat att du inte vill ha arbete för att du tar hand om barn. 
Om Sok5aa=6 (tar hand om närstående) 
Du har svarat att du inte vill ha arbete för att du för att du tar hand om någon 
närstående. 
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Vilken är den främsta anledningen till att du själv tar hand om 
<<barnet/barnen/>><<den närstående>>? Är det för att du vill ta hand om 
<<barnet/barnen/>><<den närstående>> själv, för att lämplig tillsyn saknas, för 
att du inte har råd med (mer) tillsyn eller beror det på något annat? 

 
3 Vill göra det själv 
4 Lämplig tillsyn saknas 
3    Har inte råd med (mer) tillsyn 
4    Annan anledning 
 
8  Vet ej 
9  Vill ej svara 
 
Om Sok5a= 6,7  TILL1A 
Om Sok5aa=5,6  Ua2 

 

ILO-status - Söksätt     

 
JSM1  Har du under de här 4 veckorna (dvs. under perioden <<datum>>) försökt hitta 

ett arbete genom att svara på någon annons? 
  
 AVSER ALLA ANNONSER T.EX. FRÅN JOBBDATABAS, WEBBSIDA, TIDNING, 

ANSLAGSTAVLA. 
 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM2  

 
8 Vet ej JSM2 
9     Vill ej svara JSM2 

 
JSM2  Läste du annonser under de här 4 veckorna?  
 
 AVSER ALLA ANNONSER T.EX. FRÅN JOBBDATABAS, WEBBSIDA, TIDNING, 

ANSLAGSTAVLA. 
 

TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
  

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM3 

  
8  Vet ejJSM3 
9  Vill ej svaraJSM3 

 
 
JSM3  Har du lagt upp eller uppdaterat ett CV på nätet (under de här 4 veckorna)? 
 

TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM4 

 
8  Vet ejJSM4 
9  Vill ej svaraJSM4 

  



 

 

50 

  
JSM4  Tog du kontakt med någon arbetsgivare direkt för att fråga om det fanns något 

ledigt arbete (under de här 4 veckorna)?  
 

 TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM5 

 
8  Vet ejJSM5 
9  Vill ej svaraJSM5 

 
 

JSM5  Frågade du vänner, bekanta eller släktingar om lediga arbeten (under de här 4 
veckorna)? 

 TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM6 

 
8  Vet ejJSM6 
9 Vill ej svaraJSM6 

 
 
JSM6  Deltog du på någon jobbmässa för att försöka hitta ett arbete (under de här 4 

veckorna)? 
  

TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM7 

 
8  Vet ej JSM7 
9  Vill ej svara JSM7 

 
JSM7  Satte du in någon annons om att du sökte arbete t.ex. på en webbsida, eller i 

någon tidning (under de här 4 veckorna)?  
 
TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM8 
 
8  Vet ejJSM8 
9  Vill ej svaraJSM8 
 

JSM8  Tog du kontakt med Arbetsförmedlingens personal för att få hjälp att leta efter 
lediga arbeten (under de här 4 veckorna)? 

 
TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM9 

 
8  Vet ejJSM9 
9  Vill ej svaraJSM9 

  



 

 

51 

 
JSM9 Var du i kontakt med eller skrev in dig på rekryteringsföretag eller 

bemanningsföretag (under de här 4 veckorna)? Räkna även med privat 
arbetsförmedling. 

 
 TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
 

1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM10 

 
8  Vet ejJSM10 
9  Vill ej svaraJSM10 
 

JSM10 Var du på anställningsintervju eller gjorde något test eller prov för att få en 
anställning (under de här 4 veckorna)? 

 
 TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSM11 

 
8  Vet ejJSM11 
9  Vill ej svaraJSM11 

 
JSM11 Gjorde du några förberedelser för att starta eget, t.ex. letade efter lokaler, 

undersökte möjligheter till finansiering, sökte tillstånd eller fick din affärsidé 
prövad (under de här 4 veckorna)? 

  
 Hs4 
TILL IVE: AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
1 Ja  TILL1A  
2 Nej   JSMOVR 
 
8  Vet ejJSMOVR 
9  Vill ej svaraJSMOVR 

 
JSMOVR Gjorde du något annat under de här 4 veckorna (dvs. under perioden 

<<datum>>) för att försöka hitta ett arbete? 
 

1 Ja  JSMBES  
2  Nej   TILL1A 

 
8  Vet ejTill1a 
9  Vill ej svaraTill1a 
 

JSMBES Vad gjorde du (under de här 4 veckorna dvs. under perioden <<datum>>) för att 
försöka hitta ett arbete ? 

 
/ÖPPET SVAR/   TILL1A 

 
8  Vet ejTill1a 
9  Vill ej svaraTill1a 
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ILO-status - Tillgänglighet     

 
Till1a  Om du hade fått ett arbete, hade du då kunnat börja arbeta under vecka 

<<uV1>>, dvs. den <<hDAT1>> - <<uDAT2>>?  
1 Ja  se hoppinstruktion nedan 
2 Nej  Till1b 

 
 

Till IVE: Avser om up kunnat arbeta om förutsättningarna varit de rätta. 
 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 
 

Hoppinstruktion om Till1a=1 och: 
Om Sok1=1 och minst ett JSM1-8=1  Ua1 
Om Sok2=3 Ua1 
Om Sok3=1 Ua1 
Om Sok4=1  Ua1 
Annars Ua2 
 

Till1b Skulle du kunna börja arbeta inom 14 dagar från den veckan? 
 

1 Ja  se hoppinstruktion nedan 
2 Nej  Till2 
 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Hoppinstruktion om Till1b=1: 
Om Sok1=1 och minst ett JSM1-8=1 och Till1b=1  Ua1 
Om Sok4=1 och Till1b=1  Ua1 
Om Sok3=1och Till1b=1  Ua1 
 Sok2=3  Ua1 
Annars Ua2 
 

 

Till2  Vad var främsta anledningen till att du inte <<’kan’ om till1b=2>> <<’kunde’ om 
Till1a=2>> det? 

 

PERSONLIGA SKÄL: 
1 Studier 
2 Egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga 
3 Andra personliga skäl 
 
FAMILJESKÄL: 
4 Tar hand om barn (t.ex. föräldraledig, fosterförälder) 
5 Tar hand om närstående (t.ex. oavlönad anhörigvård) 
6 Andra familjeskäl (t.ex tar hand om hushållet) 
 
98 Annan anledning 

 
88    vet ej   
99    vill ej svara  
 

Om Sok6=blank (ej besvarad) och Till2=4,5 Till3 
Om (Sok5a= 6,7 och Till2=4,5) och ((Sok1=1 och minst ett JSM1-8=1) eller Sok2=3 

eller Sok3=1)  Ua1 

Om (Sok5a= 6,7 och Till2=4,5) och ((Sok1≠1 eller inget JSM1-8=1) eller Sok3≠1  Ua2 

Om Sok1=1 och minst ett JSM1-8=1 och (Till1a≠1 och Till1b≠1)  Ua1 
Om Sok2=3 Ua1 
Om Sok3=) Ua1 
Annars Ua2 
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 Om Till2=4 (tar hand om barn) 
Till3 Du har svarat att du inte har möjlighet att ta ett arbete nu för att du tar hand om 

barn. 
 Om Till2=5 (tar hand om närstående) 

Du har svarat att du inte har möjlighet att ta ett arbete nu för att du tar hand om 
någon närstående. 
 
Vilken är den främsta anledningen till att du själv tar hand om 
<<barnet/barnen/>><<den närstående>>? Är det för att du vill ta hand om 
<<barnet/barnen/>><<den närstående>> själv, för att lämplig tillsyn saknas, för 
att du inte har råd med (mer) tillsyn eller beror det på något annat? 
 

 
1 Vill göra det själv 
2 Lämplig tillsyn saknas 
3    Har inte råd med (mer) tillsyn 
4    Annan anledning 
 
8 vet ej 
9 vill ej svara 

 
Om Sok1=1 och minst ett JSM1-8=1 och (Till1a≠1 och Till1b≠1)  Ua1 
Om Sok2=3 Ua1 
Om Sok3=1  Ua1 
Annars Ua2 

 

Utan Arbete - Önskemål om arbete    

Velat arbeta ref.veckan (Sok4= 1) eller sökt (Sok1=1) eller har börjat/återgått efter mätveckan 
(Sok2=3) eller avvaktar inom 3 mån (Sok3=1)  
 

Ua1  Om Sok1=1  
Du har ju försökt hitta ett arbete. Hur många timmar per vecka skulle du vilja 
arbeta? 

 
Om Sok2=3 eller Sok3=1 och (Till1a=1 eller Till1b=1) 
Om du hade haft ett arbete i vecka <<uV1>>; Hur många timmar per vecka skulle 
du vilja arbeta? 

 
Om Sok3=1 och (Till1a≠1 och Till1b≠1) 
Du kommer ju att börja arbete inom 3 månader. Om du fick välja själv, hur 
många timmar per vecka skulle du vilja arbete? 

 
Om Sok4=1 
Du sa att du ville ha ett arbete. Hur många timmar per vecka skulle du vilja 
arbeta? 

 
Till IVE: Avser hur mycket up vill arbeta, om up själv fick välja.  

 
 

......... timmar  
  
888    vet ej     
999    vill ej svara  
  

 Alla: UA2 
 
  

Ua2  Är du inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen? 
 

1 Ja   Ua3 
2 Nej    Se hänvisningstabell nedan   
8     vet ej   Se hänvisningstabell nedan 
9     vill ej svara  Se hänvisningstabell nedan 
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Ua3  Får du ersättning från någon arbetslöshetskassa (A-kassa)? 
 

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

    
 
Hänvisningstabell (20201117) 

Arbetssökande fg och Sok1=1 och JSM1-
11=1 och (Till1a1 eller Till1b=1) KUA1       
Arbetssökande fg och Sok1≠1 & (Sok2=3 
eller Sok3=1) och (Till1a=1 eller Till1b=1) KUA2AA     
Ej Arbetssökande fg och Sok1=1 och 
JSM1-11=1 och (Till1a=1 eller Till1b=1) UA5A       
Ej intervju fg och Sok1=1 och JSM1-11=1 
och (Till1a=1 eller Till1b=1) UA5A       
Syssesatt fg och Sok1=1 och JSM1-11=1 
och (Till1a=1 eller Till1b=1) UA5A       
Ej intervju fg och Sok1≠1 & (Sok2=3 eller 
Sok3=1) och (Till1a=1 eller Till1b=1) UA5AA      
Syssesatt fg och Sok1≠1 & (Sok2=3 eller 
Sok3=1) och (Till1a=1 eller Till1b=1) UA5AA      
Ej sysselsatt förra gången (arbetssökande 
och ej arbetssökande fg) KTARB      
Ej intervju förra gången – övriga inkl 
nyklass TARB1A     

Övriga TARB2A     
Arbetssökande fg och Sok1=1 och JSM1-
11=1 och (Till1a1 eller Till1b=1) KUA1       

   

Kontrollfrågor – Utan arbete Arbetslöshetstidens längd 

Sok1=1 och (Till1a=1 eller Till1b=1) och arbetssökande förra gången 

KUa1 Förra gången var du arbetssökande. Har du försökt hitta ett arbete hela tiden 
sedan dess eller har du gjort något uppehåll i sökandet? 
Till IVE: Tillfälligt förhinder att söka under kortare tid än 14 dagar avbryter inte en 
arbetssökandeperiod. 

 
1 Sökt hela tiden  
2 Gjort uppehåll --> KUa2a 
 
8 Vej ej  
9 Vill ej svara  
 
Om Kua1=2 --> KUa2a/Ku2aa 
Övriga: -> KTarb 
 

 
 Sok11 och (Till1a=1 eller Till1b=1) 

KUa2a  Hur många veckor i rad har du nu sökt arbete? 
Till IVE: Räkna antalet veckor fr.o.m. den vecka up började söka arbete t.o.m. <<uV1>. 

 
Sok11 och (Sok2=3 eller Sok 3=1) och (Till1a=1 eller Till1b=1)  

KUa2aa Hur många veckor sökte du arbete innan du fick det här jobbet?  
Till IVE: Räkna antalet veckor fr.o.m. den vecka up började söka arbete t.o.m. den vecka up fick 
jobbet 
 
……… veckor 
88    vet ej     
99    vill ej svara  
 
(Mjukt kontroll om antal veckor >13)  
 
 
Alla KTArb 
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Utan arbete - Arbetslöshetstidens längd 

Sok1=1 och (Till1a=1 eller Till1b=1) 

Ua5a  Hur många veckor i rad har du sökt arbete utan avbrott? 
 Till IVE: Räkna antalet veckor fr.o.m. den vecka up började söka arbete t.o.m. <<uV1>. 

 

Sok11 och (Sok2=3 eller Sok3=1) och (Till1a=1 eller Till1b=1) 

Ua5aa Hur många veckor sökte du arbete innan du fick det här jobbet?  
Till IVE; Räkna antalet veckor fr.o.m. den vecka up började söka arbete t.o.m. den vecka up fick 
jobbet 
 

……… veckor 
 
88    vet ej     
99    vill ej svara  
 
 Alla Tarb1a Om sysselsatt_fg Tarb2a 
 

Utan arbete – Tidigare arbetslivserfarenhet  

Ej sysselsatt fg (arbessökande eller ej arbetssökande) 
KTArb  Förra gången du svarade på frågorna hade du inget arbete, har du arbetat något 

sedan dess (dvs. senaste 3 månaderna)? 
 

 TILL IVE: Arbete mot lön eller annan ersättning ska räknas, oavsett om arbetet varit i 

Sverige eller i annat land. 
Om up börjat arbete först efter mätveckan är svaret nej.   

 
 

1 Ja --> Tarb2a 
2 Nej --> KFack 

 
8     Vet ej --> KFack 
9     Vill ej svara -> KFack 7 

 
  
Tarb1a  Har du arbetat någon gång tidigare?   

 

 TILL IVE: Arbete mot lön eller annan ersättning ska räknas, oavsett om arbetet varit i 

Sverige eller i annat land. 
 
 

1 Ja  Tarb1aa 
2 Nej  KFack1/Fack1 

     
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
  
Tarb1aa  Har något arbete varat 3 månader eller mer? 
 

1 Ja  
2    Nej  
8   Vet ej 
9   Vill ej svara 
 
Samtliga: Tarb2a 

 
Tarb2a  Om Franrec=1 och Fran1=7 

När arbetade du senast i ditt säsongsarbete? 

 
Om Franrec=1 och Fran1=8 
När gick du på föräldraledighet?  

 
Om Franrec=1 och Fran1=(11,12) 
När gick du på tjänstledighet? 
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Om Franrec=1 och Fran1=(9,88,99, 99) 
När arbetade du senast?  

 
Om Franrec=1 och Fran1=13 
Du är ju permitterad just nu. När arbetade du senast? 
 
Om Franrec=1 och Fran1=14 
Just nu arbetar du ju inte på grund av arbetsbrist. När arbetade du senast? 
 
Om Franrec=1 och Fran1=15 
Du är ju uppsagd. När arbetade du senast? 

 Om Ktarb=1 
 När slutade du ditt senaste arbete? 

 
Övriga  
Vilket år slutade du ditt senaste arbete? 
Till IVE: Om kallas vid behov: räkna senaste inhoppet. 
 
År med 4 siffror:  ………. 
 
6666   Vet inte, men 3–8 år sedan  Tarb3 

7777    Vet inte, men mer än 8 år sedan  KFack1/Fack1 
 
(Inget partiellt bortfall tillåtet) 

 
Om de två senaste åren: 

Tarb2b  Vilken månad?    
      

Månad med siffror: ………    
 

Personer som haft något arbete de senaste åtta åren 
Tarb3  Av vilken anledning slutade du ditt senaste arbete? 
 
 

1 Uppsagd eller avskedad 
2 Lade ner eller sålde det egna företaget 
3 Anställningen var tidsbegränsad 
4 Ta hand om / vårda barn eller vuxna 
5 Familjeskäl 
6 Studier 
7 Hälsoskäl 
8 Pension 
9 Andra personliga skäl 
10 Annat skäl 

 

88    vet ej      
     
99    vill ej svara    

 
Om svar=10 Tarb3Bes 

 Övriga:  Tarb4 

 

Tarb3Bes  Beskriv …………………………………… 
 

 

Tarb4  Var ditt senaste arbete en anställning eller arbetade du som egen företagare 
eller utan ersättning i familjemedlems företag?  

 
1 Anställd    Tarb7a 
2 Företagare, fri yrkesutövare, frilans   Tarb6 
3 Arbetar utan ersättning i familjeföretag  Tarb7 

     
8    vet ej   Tarb7a   
9    vill ej svara  Tarb7a 
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Tarb6  Hade du någon anställd? 
 

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

 
Anställda 

Tarb7a  <<´Vad hette arbetsgivaren som du senast arbetade hos?’ om Tarb4=(1,8,9)>>
  
Företagare och medhjälpare 

<<’Vad hette företaget?’ om Tarb4=(2,3)>> 
 

1   KU1namn (alt. KU1firma) 
2   KU2namn  
3    <<uHNMN>> (Samma arbetsgivare som förra gången)   KFack1/Fack1 

 

Namn:......................................…………………………. 
 
 
8    vet ej   Tarb7c   
9    vill ej svara   Tarb7c 

  
 
Tarb7c  Hade din arbetsplats ett speciellt namn eller benämning? 

Till IVE (läses vid behov): Benämningar är vanliga hos arbetsgivare med flera 
arbetsställen, t.ex. kommuner, regioner, större företag eller kedjor. (Ex: Daghemmet 
Myran, Ica Maxi Heden, Karla vårdcentral) 
 
<<1 ’KU1ben’ om Tarb7a=1>> 
<<2 ’KU2ben’ om Tarb7a=2>> 
3     Nej, arbetsplatsen har ingen benämning 
 

 

Arbetsplatsens namn/benämning:…………………………  
 
 
8    vet ej   Tarb7b   
9    vill ej svara  Tarb7b 

 
 

Tarb7b  <<’Vilken gatuadress var det till din arbetsplats?’ om Tarb7a≠1,2>> 
 <<’ Var gatuadressen till din arbetsplats…’ om Tarb7a=1,2>> 
 

 <<'1 KU1adr om Tarb7a=1>> Tarb7dKU 

<<'2 KU2adr om Tarb7a=2>> Tarb7dKU 

3  Arbetsplatsen låg utomlands Tarb7e 
 
 
Gatuadress: ………………………………………………. 
 
8    vet ej    Tarb7d  
9    vill ej svara    Tarb7d 

Tarb7dKU Var postorten… 

 

 1 <<KUOrt1 om Tarb7a=1>>   

 2 <<KUOrt2 om Tarb7a=2>>   

  

3 Nej, annan postort  Tarb7d 
  

 8  Tarb7d 
 9  Tarb7d 
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Tarb7d  Postort: ………………………………………………….. 
 

1= ORTEN FINNS INTE I LISTANarb7d1 
8    vet ej   Tarb7e   
9    vill ej svara  Tarb7e 
 

Tarb7d1 SKRIV ORT:   Tarb7e 
  
 
Tarb7e  Land: …………………………………………………….. 

Defaultvärde ”Sverige” 
 
1= LANDET FINNS INTE I LISTANTarb7e1 
8    vet ej   Tarb8   
9    vill ej svara  Tarb8 

  
Tarb7e1 SKRIV LAND:   Tarb8 
 
 
Tarb8  Vilken var den huvudsakliga verksamheten på din arbetsplats? 
 

……………………………………………………………… 
8    vet ej   Tarb9a  
9    vill ej svara  Tarb9a 
 
Försök att beskriva den huvudsakliga verksamheten så specifikt som möjligt, 
gärna med flera ord. 
 
EXEMPEL på info som kodarna behöver: 
 
Om vård: 
- Vem som vårdas (äldre, barn, funktionshindrade, missbruksvård etc.)  
- Typ av vårdinrättning (sjukhem, hemtjänst, gruppbostad, dagvård etc.) 
 
Om tillverkning: 
- Vad som tillverkas (lysrör, frukostflingor, förpackningar, persienner, 
  köksmöbler etc.) 
- I vilket material (trä, metall, plast etc.) 
 
Om försäljning: 
- Vad säljer man (kläder, tidningsprenumerationer, glass, bilar etc.) 
- Till vem säljer man (privatpersoner, företag etc.) 
- Hur säljer man (telefon, butik, torg, kiosk, provision etc.) 

 
 
Tarb9a  Till vilket yrke vill du räkna det arbetet? 
 

..............................................................................……… 
 
1= YRKET FINNS INTE I LISTANTarb9a1 
 
 
8    vet ej   Tarb9b  
9    vill ej svara  Tarb9b 
 

 Markera rätt yrke i listan och tryck enter   KFack1/KFack2/Fack1  
 
Hoppinstruktion:  
Om 1= yrket inte finns i listan, Tarb9a1 
Om hFACKMISS=0   KFack1 
Om hFACKMISS=1   KFack2 
Övriga FACK1 
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Tarb9a1 Skriv yrket i klartext:    Tarb9b 
 
 
Tarb9b  Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

..............................................................................………… 
8    vet ej   
9    vill ej svara  

 
Hoppinstruktion (samtliga): 
Om hFACKMISS=0   KFack1 
Om hFACKMISS=1   KFack2 
Övriga FACK1 
  

Kontrollfrågor Fackfrågor – Anställda & Arbetslösa  

 
  Fackligt ansluten förra intervjun (hFACKMISS=0) 

KFack1 Är du fortfarande ansluten till <<fackförbund vid förra intervjun>>? 
Till IVE: Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 

 

1 Ja, oförändrat   FU4v1 
2 Nej, bytt fackförbund   Fack2 
3 Nej, ej ansluten längre   FU4v1 

 
8     vet ej   Fack3 

 9     vill ej svara   Fack3 
 

  Ej fackligt ansluten förra intervjun (hFACKMISS=1) 

KFack2    Förra gången var du inte fackligt ansluten. Är du det nu?  
Till IVE: Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 

 

1 Ja   Fack2 
2 Nej    FU4v1  

 8     vet ej   FU4v1 
 9     vill ej svara   FU4v1 

 
 
 

Fackfrågor – Anställda & Arbetslösa  

 

Nyklass samt bortfall på FackArbl1 förra intervjun 

Fack1  Är du fackligt ansluten? 
Till IVE: Enbart arbetslöshetskassa räknas inte som fackligt ansluten 

 
1 Ja 
2 Nej    FU4v1 

 8     vet ej   FU4v1 
 9     vill ej svara   FU4v1 

 
Fack2 Vilket fackförbund tillhör du?…………………………………………. 

 
Lista med fackförbund 
 
Om förbundet inte finns i listan ---> Tryck 1 ENTER                                                                   
 
1  Fack2Bes  
88    vet ej       Fack3  
99    vill ej svara   Fack3 
  
Övriga (finns i listan) FU4v1 
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Fack2Bes   Skriv förbundsnamnet i klartext:  

       ……………………………………………… 
 
Förbundet i klartext, kod 98 åsätts 
 
88    vet ej       Fack3  
99    vill ej svara   Fack3 
 
Övriga (Ej partiellt bortfall) FU4v1 
 

Fack3 Vet du vilken centralorganisation du tillhör? 
 

1 LO 
2 TCO 
3 SACO 
4 Övriga     

 8     vet ej   
10 vill ej svara    
 
Samtliga  FU4v1 
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Formella studier - senaste 4 veckorna  

FU4v1  Nu kommer några frågor som handlar studier. 
 

Under de 4 veckorna som började med måndagen den <uDATFYRAV> och 
slutade med söndagen den <uDAT2>: 
Om up<20: << Gick du i skolan under de veckorna (grundskola eller gymnasium) 
eller var inskriven som aktiv studerande i någon annan skola?>> 
Om up är >19 år <<Var du inskriven som aktiv studerande i någon skola under 
de veckorna? 

 
 Till IVE:  Avser utbildningen inom det reguljära utbildningssystemet . Kortare lov som 

sportlov, höstlov, jullov, påsklov kodas ”Ja”. Sommarlov kodas på svarsalternativ 3. 
Vid längre studieuppehåll av andra skäl än sommarlov kodas ”Nej”.  

 
1 Ja    FU4v1a 
2 Nej    se hänvisningstabell efter FU4v6 
3 Sommarlov  FU4v1a 
8     vet ej    se hänvisningstabell efter FU4v6  
9     vill ej svara    se hänvisningstabell efter FU4v6 

 

FU4v1= 1 
FU4v1a  om Up <20 år: <<Gjorde du>><< Om up är >19 år: <<Var du>> det även under 

vecka <uV1> dvs måndagen den <<uDAT1> till och med söndagen den 
<Udat2>? 
 

 Till IVE:  Kortare lov som sportlov, höstlov, jullov, påsklov kodas ”Ja”. Sommarlov 
kodas på svarsalternativ 3.  

 

1 Ja  
2 Nej   
3 Sommarlov    
8     vet ej    
9     vill ej svara   
 

 Alla: FU4v2 
 

FU4v2  Vilken typ av utbildning var det? 
 

1 Grundskola  (ISCED 2)                FU4v6 
2 Svenskundervisning för invandrare (SFI) (ISCED 2)  FU4v6 
3 Gymnasieskola (ISCED 3)                         FU4v5a 

 
4 Vuxenutbildning  (Komvux)    FU4v3a 
5 Folkhögskola     FU4v3b 
6 Universitet/högskola     FUv3d 
7 Utländsk utbildning     FU4v3c 
8 Annan formell utbildning som leder till någon examen) (t.ex. yrkeshögskola, KY-utbildning, 

Beckmans skola, International Business School, pastorsutbildning, )  FU4v3e 
9 Arbetsmarknadspolitisk utbildning eller aktivitet (anordnad/beviljad av Arbetsförmedlingen) 

t.ex. jobbgarantin, arbetsmarknadsutbildning, arbetsträning, etc   FU4v2Rec 
 

88   Vet ej      Se nedan   
98   Övrig utbildning (som inte leder till någon examen)  FU4v2Bes 
99   Vill ej svara     Se nedan 
 
 
Om svar= (88,99) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 

 
 

FU4v2Bes  Beskriv …………………..   FU4v6  

  



 

 

62 

 
 

FU4v2Rec  Aktiviteter som ordnas av Arbetsförmedlingen ska inte räknas med just här, 
men vi kommer att fråga om det lite senare.  

 
 Till IVE: Gå tillbaks till FU4v1 och ändra till nej. 
 
 

FU4v3a  Var det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning ? 
 

1 Grundläggande vuxenutbildning (ISCED 2)   FU4v6 
2 Gymnasial vuxenutbildning (ISCED 3)  FU4v5b  

 8     vet ej    Se hänvisning 
 9     vill ej svara     Se hänvisning 
 
 

Om svar= (8,9) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 
 

FU4v3b  Var det på grundskolenivå, gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå? 
 

1 Grundskolenivå (ISCED 2)    FU4v6 
2 Gymnasial nivå (ISCED 3)    FU4v5b 
3 Eftergymnasial nivå (ISCED 4 el 5)   FU4v4 

 8     vet ej    Se hänvisning 
 9     vill ej svara     Se hänvisning 
 

Om svar= (8,9) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 
 
 

FU4v3c  Vilken nivå var det på utbildningen? 
 

1 Grundskolenivå (ISCED 2)    FU4v6 
2 Gymnasial nivå (ISCED 3)    FU4v5b 
3 Eftergymnasial, ej universitet   FU4v4 
4 Universitet eller Högskolenivå   FU4v3d 

 8     vet ej    Se hänvisning 
 9     vill ej svara     Se hänvisning 
 

Om svar= (8,9) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 
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FU4v3d Var det ett basår, ett 2-årigt program, ett 3-årigt program, fristående kurs på 
grundnivå, utbildning på masternivå eller forskarutbildning? 

 
1 Basår    
2 2-årigt program  
3 3-årigt program   
4 Fristående kurs på grundnivå 
5 Mastersnivå, magisternivå, program som är 4 år eller längre  
6 Forskarutbildning (lic, doktorand)  

  
8     vet ej    

 9     vill ej svara     

 
TILL IVE: 
Basår: Här ingår samtliga ettåriga förberedande utbildningar som läses på högskola/universitet, vanligen tekniskt eller 
naturvetenskapligt. 

 
2-årigt program: Tvååriga program (motsvarande 120 högskolepoäng) leder till ”högskoleexamen” eller ”konstnärlig 
högskoleexamen”. 

 
Kurs eller program på grundnivå: Samtliga kurser eller program på grundnivå. Här ingår även program som leder till en 
kandidatexamen alternativt annan treårig examen 

 
Kurs eller program på masternivå: Samtliga kurser på master/avancerad nivå. Program som leder till master- eller 
magisterexamen. Även program 4 år eller längre som exempelvis läkar- och veterinärprogram. 

 
Forskarutbildning: Leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Kallas även doktorandutbildning. 

 

Om 2  FU4v5b 
Om 1 eller 3-6  FU4v6 
Om svar= (8,9) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 
 
 

FU4v3e  Var det utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå? 
Om up går en utbildning med inslag av eftergymnasial nivå  markera eftergymnasial 
 
1    Gymnasial nivå  (ISCED 3)    FU4v5b 
2    Eftergymnasial nivå (ISCED 4 el 5)   FU4v4 

 
 8    vet ej    Se hänvisning 
 9    vill ej svara     Se hänvisning 
 

Om svar= (8,9) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 
 
 

FU4v4  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 (ISCED 4)   FU4v5b  
2 Två år eller längre (ISCED 5)   FU4v5b 

 
 

 8     vet ej    Se hänvisning 
 9     vill ej svara     Se hänvisning 
  

Om svar= (8,9) och  

UA3=1 eller Omb14=1  IF4v1 
 Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 övriga:  IF4v3 
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FU4v5a Vilket program var det? 

Yrkesinriktade 

1 Barn- och fritidsprogrammet    

2 Bygg- och anläggningsprogrammet   

3 El- och energiprogrammet    

4 Fordons- och transportprogrammet   

5 Handels- och administrationsprogrammet   

6 Hantverksprogrammet    

7 Hotell- och turismprogrammet   

8 Industritekniska programmet   

9 Naturbruksprogrammet    

10 Restaurang- och livsmedelsprogrammet   

11 VVS- och fastighetsprogrammet   

12 Vård- och omsorgsprogrammet  

Studieförberedande 

13 Ekonomiprogrammet    

14 Estetiska programmet    

15 Humanistiska programmet    

16 Naturvetenskapsprogrammet    

17 Samhällsvetenskapsprogrammet   

18 Teknikprogrammet  

19 Annat    FU4v5b  

88     vet ej    
 99     vill ej svara    
 

Om FU4v5a=19  FU4v5b 
Övriga  FU4v6 
 

 

FU4v5b  Var det en studieförberedande eller en yrkesinriktad utbildning? 
 

1 Studieförberedande    
2 Yrkesinriktad     

 8     vet ej    
 9     vill ej svara     
  

Alla: FU4v6 

  

 
FU4v6   Studerade du på heltid eller deltid?  
 

1 Heltid    
2 Deltid  
  

 8     vet ej     
9     vill ej svara    

 
 

 Hänvisningstabell  
Om FU4v1=(2,8,9) Fu12m1 (vartannat år från 

2022) 
2021: nedanstående gäller 

Om UA3=1 eller Omb14=1 IF4v1 

Om Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 

Annars;  IF4v3 
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Formella studier - senaste 12 månaderna OBS: Gäller först 2022 

 
FU12m1  Har du <<’gjort’ om up <20 år>> ’varit’ om up>19>> det någon gång under de 

senaste 12 månaderna (dvs sedan <<månad>> förra året)? 
 

1 Ja    FU12m2 
2 Nej    se hänvisning efter Fu12m5b 

  
  8     vet ej    se hänvisning efter Fu12m5b 
  9     vill ej svara   se hänvisning efter Fu12m5b 

 

FU12m2  Vilken typ av utbildning var det? 
 

1 Grundskola  (ISCED 2)                Se hänvisning 
2 Svenskundervisning för invandrare (SFI) (ISCED 2)  Se hänvisning 
3 Gymnasieskola (ISCED 3)                          FU12m5a 

 
4 Vuxenutbildning  (Komvux)     FU12m3a 
5 Folkhögskola     FU12m3b 
6 Universitet/högskola     FU12m3d 
7 Utländsk utbildning     FU12m3c 
8 Annan utbildning (t.ex. yrkeshögskola, KY-utbildning, Beckmans skola, International 

Business School, RMI School of Communication, Pålmans handelsinstitut, 
pastorsutbildning, diakonutbildning)    FU12m3e 

9 Arbetsmarknadspolitisk utbildning eller aktivitet (anordnad/beviljad av Arbetsförmedlingen) 
t.ex. jobbgarantin, arbetsmarknadsutbildning, arbetsträning, etc   FU12mRec 

88   Vet ej     Se hänvisning 
98   Övrigt      FU12m2Be 
99   Vill ej svara     se hänvisning  

 

Om (1,2,88,99) se hänvisning efter Fu12m5b  
 
 

FU12m2Be  Beskriv …………………..   ( se hänvisning efter Fu12m5b 
 
  

FU12mRec   Aktiviteter som ordnas av Arbetsförmedlingen ska inte räknas med här, men vi 
kommer att fråga om det lite senare.  

 
 Till IVE: Gå tillbaks till FU12m1 och ändra till nej. 
 
 
 

FU12m3a  Var det en grundläggande eller en gymnasial vuxenutbildning ? 
 

1 Grundläggande vuxenutbildning (ISCED 2)   se hänvisning efter Fu12m5b 

2 Gymnasial vuxenutbildning (ISCED 3)   Utb12m5b  
 

 8     vet ej    se hänvisning efter Fu12m5b 

 9     vill ej svara     se hänvisning efter Fu12m5b 

  
 

FU12m3b  Var det på grundskolenivå, gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå? 
 

1 Grundskolenivå (ISCED 2)    se hänvisning efter Fu12m5b  

2 Gymnasial nivå (ISCED 3)    FU12m5b 
3 Eftergymnasial nivå (ISCED 4 el 5)   

 

 8     vet ej    se hänvisning efter Fu12m5b
 9     vill ej svara    se hänvisning efter Fu12m5b) 
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FU12m3c  Vilken nivå var det på utbildningen? 
 

1 Grundskolenivå (ISCED 2)    se hänvisning efter Fu12m5b 

2 Gymnasial nivå (ISCED 3)    FU12m5b 
3 Eftergymnasial, ej universitet  FU12m4 
4 Universitet eller Högskolenivå   FU12m3d 

 
 8     vet ej    se hänvisning efter Fu12m5b 
 9     vill ej svara    se hänvisning efter FU12m5b 
  
 

FU12m3d Var det ett basår, ett 2-årigt program, ett 3-årigt program, fristående kurs på 
grundnivå, utbildning på mastersnivå eller forskarutbildning? 

 
1 Basår    
2 2-årigt program  
3 3-årigt program   
4 Fristående kurs på grundnivå 
5 Mastersnivå, magisternivå, program 4 år eller längre  
6 Forskarutbildning (lic, doktorand)  

  
8     vet ej    

 9     vill ej svara   
 

TILL IVE: 
 
Basår: Här ingår samtliga ettåriga förberedande utbildningar som läses på högskola/universitet, vanligen tekniskt eller 
naturvetenskapligt. 

  
 
2-årigt program: Tvååriga program (motsvarande 120 högskolepoäng) leder till ”högskoleexamen” eller ”konstnärlig 
högskoleexamen”. 
 
Kurs eller program på grundnivå: Samtliga kurser eller program på grundnivå. Här ingår även program som leder till en 
kandidatexamen alternativt annan treårig examen 
 
Kurs eller program på masternivå: Samtliga kurser på master/avancerad nivå. Program som leder till master- eller 
magisterexamen. Även program 4 år eller längre som exempelvis läkar- och veterinärprogram. 
 
Forskarutbildning: Leder fram till licentiatexamen eller doktorsexamen. Kallas även doktorandutbildning. 

 

1  Basår (ISCED 4)   
2 2-årigt program (ISCED 5)  
3 Kurs eller program på grundnivå (ISCED6)  
4 Kurs eller program på masternivå (ISCED7 
5 Forskarutbildning (lic., doktorand) (ISCED 8 
 

 8     vet ej    
 9     vill ej svara  
    
 

Om 2  FU12m5b 
1 eller 3-9: se hänvisning efter FU12m5b 

 
 

FU12m3e  Var det utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå? 
Om up går en utbildning med inslag av eftergymnasial nivå  markera eftergymnasial 
 
1    Gymnasial nivå  (ISCED 3)   FU12m5b 
2    Eftergymnasial nivå (ISCED 4 el 5)   FU12m4 
 

 8    vet ej    se hänvisning efter FU12m5b 
 9    vill ej svara    se hänvisning efter FU12m5b 
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FU12m4  Hur lång var 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 (ISCED 4)   FU12m5b    
2 Två år eller längre (ISCED 5)  FU12m5b 

 
 8    vet ej    se hänvisning efter FU12m5b
 9    vill ej svara    se hänvisning efter FU12m5b
   
 

 
FU12m5a  Vilket program var det? 

Yrkesinriktade 
1 Barn- och fritidsprogrammet   
2 Bygg- och anläggningsprogrammet   
3 El- och energiprogrammet    
4 Fordons- och transportprogrammet   
5 Handels- och administrationsprogrammet  
6 Hantverksprogrammet    
7 Hotell- och turismprogrammet   
8 Industritekniska programmet   
9 Naturbruksprogrammet    
10 Restaurang- och livsmedelsprogrammet   
11 VVS- och fastighetsprogrammet   
12 Vård- och omsorgsprogrammet  

Studieförberedande 
13 Ekonomiprogrammet   
14 Estetiska programmet    
15 Humanistiska programmet    
16 Naturvetenskapsprogrammet    
17 Samhällsvetenskapsprogrammet   
18 Teknikprogrammet   

19 Annat   FU12m5b  

88     vet ej    
 99     vill ej svara    
 

FU12m5a=19  FU12m5b 
Övriga: Se hänvisning efter FU12m5b 

 
 

FU12m5b  Var det en studieförberedande eller en yrkesinriktad utbildning? 
 

1 Studieförberedande    
2 Yrkesinriktad 

     
 8     vet ej    
 9     vill ej svara   
 
 

Hänvisningstabell  
Om UA2=1 eller Omb14=1 IF4v1 

Om Iarb1=1 eller Iarb2=1 IF4v2 

Annars;  IF4v3 
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Icke-formella studier - senaste 4 veckorna 

 Om UA2=1 eller Omb14=1 
IF4v1 <<Du sa tidigare att du är inskriven på Arbetsförmedlingen” om UA2=1 eller 

Omb14=1>> Under de 4 veckorna som började med måndagen den 
<uDATFYRAV> och slutade med söndagen den <uDAT2>: 
Deltog du i någon utbildning, insats eller aktivitet som ordnades av 
Arbetsförmedlingen? 
 
Till IVE: Gäller även aktiviteter som utförs av annan aktör, men som har 
organiserats/beviljats av Arbetsförmedlingen. 
 

  
1 Ja   IF4v1b  
2 Nej     

 8     vet ej  
 9     vill ej svara    
 
 Om =(2,8,9) och Iarb=1 eller Iarb2=1 IF4v2 
 Annars  IF4v3 
 

Om IF4v1=1 
IF4v1b Deltog du även i någon sådan utbildning eller aktivitet (som ordnades av 

Arbetsförmedlingen) under vecka<uV1> dvs måndagen den <<uDAT1> till och 
med söndagen den <Udat2>? 
 
1 Ja   IF4vOmf 
2 Nej   

 
 8    vet ej  
 9    vill ej svara   
 

Om (2,8,9)  Se hänvisningstabell efter IF4v4 
  
  

 Om IF4v1b=1 
IF4vOmf Var utbildningen eller aktiviteten på heltid eller deltid? 
 

1 Heltid   
2 Deltid  
 
8    vet ej   

 9    vill ej svara   
 

Alla Se hänvisningstabell efter IF4v4 
 

Om Iarb1=1 eller Iarb2=1 och Franrec inte är ställd och (IF4v1=(2,8,9) eller ej ställd) 
IF4v2 <<Om du tänker på de 4 veckorna som började med måndagen den 

<uDATFYRAV> och slutade med söndagen den <uDAT2> om IF4v1=blank (ej 
ställd) << Under den här 4-veckosperioden om IF4v1=(2,8,9):>> 

 
 Deltog du under den 4-veckors perioden i någon utbildning på arbetstid som 

leddes av lärare, föreläsare eller liknande?  (T.ex. en kurs, föreläsning, 
seminarium, konferens eller studiedag.)  

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
Till IVE: Självstudier räknas inte. Handledd arbetstid (för att t.ex. lära sig ett arbete) 
räknas inte heller.) 
 
1 Ja  Se hänvisningstabell nedan 
2  Nej  IF4v3 

 
8    Vet ej  IF4v3 
9    Vill ej svara  IF4v3 
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 Om (IF4v1=(2,8,9) eller ej ställd) och (IF4v2=(2,8,9) eller ej ställd) 
IF4v3 <<’Om du tänker på de 4 veckorna som började med måndagen den 

<uDATFYRAV> och slutade med söndagen den <uDAT2>’ om IF4v2= blank (ej är 
ställd)>>:<<´Under de här 4 veckorna ´ om IF4v2=(2,8,9)>>:  

 
Deltog du på fritiden i någon arbetsrelaterad kurs eller aktivitet som leddes av 
lärare, föreläsare eller liknande? (T.ex. en kurs, föreläsning eller studiecirkel för att 
öka kunnandet eller lära sig nya färdigheter i nuvarande eller ett framtida arbete.) 
 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 
 
Till IVE: Självstudier räknas inte.  

 
1 Ja    Se hänvisningstabell nedan 
2     Nej    IF4v4 

 8     vet ej   IF4v4 
 9     vill ej svara   IF4v4 
  

Om IF4v3=(2,8,9)  
IF4v4 Under de här 4 veckorna: 

Deltog du i någon fritidsaktivitet som leddes av lärare, tränare, föreläsare eller 
instruktör? Till exempel gympapass, fotbollsträning, studiecirkel, pianolektion eller 
körkortslektion. 
 
Till IVE: Fritidsaktiviteter up gör på egen hand (utan lärarstöd) ska inte tas med. 

 
AVSER PERIODEN <uDATFYRAV> till <uDAT2>. 

 
2 Ja    Se hänvisningstabell 
2     Nej    Se hänvisningstabell 

 8     vet ej   Se hänvisningstabell 
 9     vill ej svara   Se hänvisningstabell 
  

Hänvisningstabell  

 

Om ((IF4v1=obesvarad eller 2,8,9) och 
IF4v2=obesvarad eller 2,8,9) och (IF4v3= (2,8,9)))  

IF12m1 (vartannat år fr om 
2022) 
 
2021: nedanstående gäller 

(Om Ålder 20-34 och ISCEDNIVA>=3)  UtbHAT1 

Annars;  
 

Verks1 

  
  

Icke-formella studier - senaste 12 månaderna OBS: Gäller först 2022. 

 
IF12m1 Nu kommer några frågor som handlar om utbildningar, kurser och aktiviteter 

under de senaste 12 månaderna,  dvs sedan <<månad>> förra året. 
 

Har du (under de senaste 12 månaderna) deltagit i någon utbildning, insats eller 
aktivitet som ordnades av Arbetsförmedlingen? (T.ex. jobbgarantin, 
arbetsmarknadsutbildning, arbetsträning, eller liknande?) 
 
Till IVE: Gäller även aktiviteter som utförs av annan aktör, men som har 
organiserats/beviljats av Arbetsförmedlingen. 
  
1 Ja   se hänvisning efter IF12m4 
2 Nej  IF12m2  

   
 8     vet ej IF12m2  
 9     vill ej svaraIF12m2  
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IF12m2 Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i någon utbildning på arbetstid 
som leddes av lärare, föreläsare eller liknande? T.ex. en kurs, föreläsning, 
studiecirkel eller konferens. 

 
Till IVE: Självstudier räknas inte. Handledd arbetstid (för att t.ex. lära sig ett arbete) 
räknas inte heller. 

 
1 Ja  se hänvisning efter IF12m3 
2 Nej  IF12m3 

   
 8     vet ej IF12m3 
 9     vill ej svara IF12m3 
 

  
Om IF12m2=(2,8,9) 
IF12m3 Under de senaste 12 månaderna: Har du, på din fritid, deltagit i 
någon arbetsrelaterad kurs eller aktivitet som leddes av lärare, föreläsare eller 
liknande? (T.ex. en kurs eller studiecirkel för att få mer kunskap eller lära sig nya 
färdigheter för ett nuvarande eller ett framtida arbete.) 

 
Till IVE: Självstudier räknas inte. 

 
 

Om IF12m3=(2,8,9) 
IF12m4 (Under de senaste 12 månaderna): Har du deltagit i någon fritidsaktivitet som 

leddes av lärare, tränare, föreläsare eller instruktör? Till exempel gympapass, 
fotbollsträning, studiecirkel, pianolektion eller körkortslektion. 
 
Till IVE: Fritidsaktiviteter up gör på egen hand (utan lärarstöd) ska inte tas med. 

 
1 Ja  
2 Nej   

   
 8     vet ej  
 9     vill ej svara 
 
 Hänvisning: 
 Om Ålder 20-34 och ISCEDNIVA>=3 UtbHat 
 Övriga: Verks1 
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Arbete i samband med studier  

 
Ålder 20-34 och ISCEDNIVA>=3  

UtbHAT1  Under din högsta avslutade utbildning, utförde du något arbete som en del av 
din utbildning? Exempelvis praktik för snickare eller AT-tjänstgöring för läkare. 

  
1 Ja  UtbHAT2 
2 Nej  Verks1 

 
8     Vet ej  Verks1 
9     Vill ej svara  Verks1 

 
UtbHAT2 Hur lång var praktiken totalt (omräknat till heltid)? Var det… 
 LÄS ALTERNATIVEN 
 

Till IVE: Om up t.ex. gjort praktik varannan vecka under 20 veckor, så blir det 10 
veckor (alt 2).   
 
1 Mindre än 1 månad  Verks1 
2 1-6 månader  UtbHAT3 
3 Mer än 6 månader  UtbHAT3 

 
8     Vet ej  Verks1 
9     Vill ej svara  Verks1 

 
UtbHAT3 Fick du någon lön eller annan ersättning utöver studiemedel under praktiken? 
 

1 Ja  Verks1 
2 Nej  Verks1 

 
8     Vet ej  Verks1 
9     Vill ej svara  Verks1 
 

Huvudsaklig verksamhet 

Ställs till alla 
Vi har ställt flera frågor om din sysselsättning, men nu vill vi veta vad du själv tycker. 
 

Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Är du…? 

 

TILL IVE: Läs svarsalternativen. Det är personens spontana svar som gäller. Om UP har svårt att avgöra kan du 

hjälpa till genom att be UP tänka på vad som omfattar mest tid, har varat längst eller stämmer bäst överens med 

UP:s egen uppfattning.  

 

 
1 Arbetande 

2 Arbetslös (ELLER ARBETSSÖKANDE)  

3 Pensionär (ÅLDERS- ELLER AVTALS-) 
4 Kan inte arbeta på grund av långvariga hälsoproblem 
5 Studerande (ELLER ÄR SKOLELEV)  
6 Hemarbetande (TAR HAND OM HEM/BARN) 
7 Värnpliktig (CIVILPLIKTIG, ÄVEN UTOMLANDS) 
8    ANNAT   Verks1Bes 

 
  

88    vet ej    
99    vill ej svara  

  
3  VerksPen 
7     övertäckning, ej KF och inga tillägg 
8,88,99  Verks1Bes 
Övriga:  Fam1/Kfam1 
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Verks1Bes  Hur skulle du beskriva din huvudsakliga sysselsättning? 
 

/Klartext/ .……………………   
 

 Fam1/Kfam1 
  
 Om Verks1=3 
 
VerksPen Är du <<ålderspensionär, om Alder>59>> avtalspensionär eller har du pension 

på grund långvariga hälsoproblem? 

 
TILL IVE: Frågan avser att identifiera de som är under 70 år som säger sig vara 
pensionerade p.g.a. hälsoproblem eftersom vi inte kommer att ringa dem om 3 
månader.  
Personer som gått i pension i förtid av andra orsaker än långvariga hälsoproblem 
registreras som 1. 
 
1 Ålder, avtal, etc.  
2 Långvariga hälsoproblem  Blir EX, övriga inte 
8 Vet ej 
9 Vill ej svara 

 

Familjefrågor 

  
Fam1 Nu kommer några familjefrågor.  

Är du gift, sambo, ensamstående eller registrerad partner? 
 

1 Gift 
2 Sambo 
3 Ensamstående 
4 Registrerad partner 

 
8 Vet inte 

 9 Vill inte svara 
 
´ → uBARN=1 eller uAntB=inga barn till Fam2, annars KFam4a1 
 
 
Fam2 Har <du><ni> några barn under 25 år som bor tillsammans med <dig><er> minst 

hälften av tiden? 
 

TILL IVE: Räkna med alla barn under 25 år som up ansvarar för i någon slags 
föräldraroll och som bor tillsammans med up åtminstone hälften av tiden, dvs. även 
fosterbarn, barn till sambo/man/hustru osv.  

 
 

1 Ja → Fam3 
2 Nej  → Mig1/Gali1 
 
8 Vet inte  → Mig1/Gali1 

 9 Vill inte svara 
 
 
Fam3  Hur många barn? 

 
TILL IVE: Räkna med alla barn under 25 år som up ansvarar för i någon slags 
föräldraroll och som bor tillsammans med up åtminstone hälften av tiden, dvs. även 
fosterbarn, barn till sambo/man/hustru osv.  

 
(i) Om du bor hemma hos dina föräldrar ska du inte räkna med syskon. 

 
Antal barn: /2 POS/  
 
→ Fam4a1 
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Fam4a1 Om Fam2=1:  
Vilket år och månad är barnet fött? 
 
TILL IVE: Om up vill ange år men inte månad, skriv t.ex. 201299 
 
(ÅÅÅÅMM):  
→ Mig1/Gali1 
 
Om Fam2>1:  
Vilket år och månad är barnen födda? 
 
TILL IVE: Om up vill ange år men inte månad, skriv t.ex. 201299 

 
FÖRSTA BARNET (ÅÅÅÅMM):  
→ Om Fam3>1 till Fam4a2, annars Mig1/Gali1  

 
 
Fam4a2 (Vilket år och månad är barnen födda?) 

 
TILL IVE: Om up vill ange år men inte månad, skriv t.ex. 201299 

 
 
 ANDRA BARNET (ÅÅÅÅMM): 

→ Om Fam3>2 till Fam4a3, annars Mig1/Gali1  
 
 
Fam4a3 osv. beroende på antalet barn 
 
 
 Om uBARN=2:  
KFam4a1  Ett barn förra gången (uANTB=1):  

Förra gången hade <du><ni> ett barn under 25 som bodde tillsammans med 
<dig><er> åtminstone hälften av tiden. 
Bor barnet som är fött <uFAM1> fortfarande tillsammans med <dig><er>? 

 
1 Ja  
2 Nej   
 
8 Vet inte   

 9 Vill inte svara 
 

Flera barn förra gången (uANTB>1 och ≠88,99): 
Förra gången hade <du><ni> flera barn som bodde tillsammans med <dig><er> 
åtminstone hälften av tiden.  
Bor barnet som är född <uFAM1> fortfarande tillsammans med <dig><er>:  
 
1 Ja   
2 Nej  
 
8 Vet inte  

 9 Vill inte svara 
 
→ Om uANTB>1 och ≠88,99 till KFam4a2 
Annars till KFam4b1 
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KFam4a2 Flera barn förra gången (uANTB>1 och ≠88,99): 
Och barnet som är fött <uFAM2>?  (Bor det barnet fortfarande tillsammans med 
<dig><er>?)  
 
1 Ja   
2 Nej   
 
8 Vet inte   

 9 Vill inte svara 
 

→ Om uANTB>2 och ≠88,99 till KFam4a3 
Annars  
till KFam4b1 
Annars 
Om någon ställd KFama-fråga≠1 till KFam5a/b 
annars 

 
 
KFam4a3     osv. beroende på antalet barn 

 
 

KFam4b1 Har <du><ni> Om KFam4a1≠1 och uAntB=1:< något annat> Annars: <några fler> 
barn under 25 år som bor tillsammans med <dig><er> minst hälften av tiden (i)? 

 
TILL IVE: Räkna med alla barn under 25 år som up ansvarar för i någon slags 
föräldraroll och som bor tillsammans med up åtminstone hälften av tiden, dvs. även 
fosterbarn, barn till sambo/man/hustru osv.  

 
 

1 Ja → KFam4c1 
2 Nej  → Kfam5 
 
8 Vet inte  → Kfam5 

 9 Vill inte svara 
 
KFam4c1 Vilket år och månad är barnet född? 
 

(ÅÅÅÅMM): 
→ KFam4b2 

 
KFam4b2 Har <du><ni> några fler barn under 25 år som bor tillsammans med <dig><er> 

minst hälften av tiden? 
 
TILL IVE: Räkna med alla barn under 25år som up ansvarar för i någon slags 
föräldraroll och som bor tillsammans med up åtminstone hälften av tiden, dvs. även 
fosterbarn, barn till sambo/man/hustru osv.  

 
 

1 Ja → KFam4c2 
2 Nej  → KFam5a 
 
8 Vet inte  → KFam5a 

 9 Vill inte svara 
 
   
 
KFam4c2  osv. beroende på antalet barn 
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 Om någon av de ställda KFam4a-frågorna är besvarade med 2 eller Om Kfam4b=1: 
KFam5a Det bor alltså totalt <barnsumma > barn under 25 år tillsammans med <dig><er> 

– stämmer det? 
 

TILL IVE: Räkna med alla barn under 25år som up ansvarar för i någon slags 
föräldraroll och som bor tillsammans med up åtminstone hälften av tiden, dvs. även 
fosterbarn, barn till sambo/man/hustru osv.  

 
 

1 Ja, det stämmer 
 Nej – Backa och ta bort/lägg till födelsedata för barn som är fel 
 

 Om någon av de ställda KFam4a-frågorna är besvarade med 8 eller 9: 
KFam5b Hur många barn under 25 år har <du><ni> som bor tillsammans med <dig><er> 

minst hälften av tiden? (i) 
 

Antal barn: /2 POS/  
 
 

TILL IVE: Räkna med alla barn under 25år som up ansvarar för i någon slags 
föräldraroll och som bor tillsammans med up åtminstone hälften av tiden, dvs. även 
fosterbarn, barn till sambo/man/hustru osv.  

 

Migrationsfrågor (2021) och GALI (2022) 

 
Om 15-74 år  
och 
(Utrikesfödda eller uppgift om land saknas)  
och 
(Bakgrundsinfo om grund för bosättning saknas eller Övrig)): 

Mig1  Nu kommer en fråga till personer som är födda i annat land än Sverige.  
Det kan finnas olika skäl till att man kommer till Sverige. Vilket var ditt främsta 
skäl? Var det….(LÄS SVARSALTERNATIVEN) 
 
TILL IVE: Alternativen läses upp. Up får själv avgöra vilket som var främsta skälet.  
 
1 Arbete  Mig2 
2 Familjeskäl  
3 Studier 
4 Pension 
5 Kom som flykting 
6 Något annat skäl 
 
7 Inte född utomlands 
8 Vet inte 
9 Vill inte svara 

  
  Gali1 

 

 
 Om Mig1=1 
Mig2   Hade du redan fått ett arbete eller erbjudande om arbete i Sverige innan du kom 

till Sverige? 
  
 TILL IVE: Räkna även med om up redan jobbade i Sverige innan up flyttande hit 
 

1 Ja 
2 Nej 
8 Vet ej  
9 Vill ej svara 

 
 Gali1 
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Blockinledning saknas här och ska infogas. 
 
Alla : 

Gali1  Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet? Är den… 
 
  

TILL IVE: Alternativen läses upp  
 
1 Mycket bra 
2 Bra 
3 Någorlunda 
4 Dålig 
5 Mycket dålig 
 
8 Vet ej 
9 Vill ej svara 

 
 Alla: 
Gali2 Har du, på grund av något hälsoproblem, svårt att delta i aktiviteter eller klara av 

sysslor som folk i allmänhet gör? 

OM JA: Skulle du säga att du har mycket svårt eller ganska svårt? 

TILL IVE: Avser både arbete/studier och fritid, och kan bero på alla typer av fysiska 
och känslomässiga hälsoproblem. 

 

1 Ja, mycket svårt Gali3 
2 Ja, ganska svårt Gali3 
3 Nej, inte alls svårt  Slut 
 
 
8 Vet ej  Slut 
9 Vill ej svara  Slut 

 
 

Gali3 Det du har svårt för att delta i eller klara av, har det nu varit svårt i minst 6 
månader? 

1 JA (6 MÅNADER ELLER LÄNGRE) 

2 NEJ (KORTARE TID ÄN 6 MÅNADER) 
 
8 Vet ej  
9 Vill ej svara  

 
 Slut 

 
 
 
 

 
Här hoppar samtliga som har bortfall i utbildningsregistret vidare till UtbReg_Intro (finns i 
separat blankett) Övriga till AVSLUT 
 

- SLUT ORDINARIE AKU-INTERVJU – 
 
 

 

 


