
I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Fråga 1 a-b Alla ska besvara denna fråga. Om IP flyttade till den nuvarande bostadsorten före 1991 hoppas Fråga 1b över.

Storstockholm, Stormalmö och Storgöteborg räknas som tre bostadsorter, vilket innebär att en flyttning mellan Botkyrka
och Täby kommun, d.v.s. inom Storstockholm, inte räknas som byte av bostadsort.

Om IP bott hela sitt liv på den nuvarande bostadsorten kodas födelsedatum som inflyttningsdatum.

Om IP ej minns månaden kodas kvartal. jan-mars=21
april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24

Bostadslös kodas 9797.

Fråga 2 Om IP bott hela sitt liv i den nuvarande bostaden kodas födelsedatum som inflyttningsdatum.
Om IP bott i den nuvarande bostaden vid flera tillfällen, koda datum för den senaste gången.

Om IP ej minns månaden kodas kvartal. jan-mars=21
april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24

Bostadslös kodas 9797.

Fråga 3 a Studentbostad med gemensamt kök kodas 3.

Fråga 3 b Gäller IP:s uppfattning om vad han/hon räknar som �rum�. Om IP är tveksam, vägled honom/henne genom att nämna att
ett rum brukar anses vara minst sex kvadratmeter stort och ha fönster men att det avgörande är hur det används. Om ett
mindre utrymme fungerar som ett rum för någon hushållsmedlem, och ej blott som en sovalkov i ett annat rum, kan det
räknas som rum.

Fråga 3 c Räkna med enbart boendeyta, alltså ej varmgarage inrymt i huset eller liknande. Anteckna tveksamma fall.



Fråga 4 Om institutionsboende, skriv anteckning i marginalen.

Fråga 5

Fråga 6 a Med uppslagsverk avses här större verk, omfattande minst 2 band

Fråga 6 b Se instruktion till Fråga 6 a.

Fråga 6 c Se instruktion till Fråga 6 a. Räkna även CD-rom.

Fråga 7 Inkluderar kvällstidningar och andra dagliga (varannandags-) tidningar som IP eller någon annan i bostaden införskaffar och
tar med hem. Detta gäller också gratistidningar som t.ex. Metro.

Fråga 8 a

Fråga 8 b



Fråga 9 Frågorna 9 k, l och m ställs endast till IP som är vårdnadshavare för barn fött/födda 1988 eller tidigare och som bor i IP:s
hushåll.

Fråga 10 Gäller vem som är hushållsföreståndare (d.v.s. står för kontraktet, äger bostaden eller står för hyran). Om IP hyr en bostad i
andra hand skall han alltså kodas som �Du själv� etc.

Fråga 11 Inneboende. Om IP är inneboende kan Du behöva formulera om frågan till �Hur mycket betalar Ni i hyra?� Endast
hyreskostnaderna! Om IP betalar för sig hemma eller är helinackorderad skall matkostnaderna dras bort. Det kan bli svårt,
så nöj dig med ett ungefärligt belopp.

Fråga 12 Annan äger bostadsrättslägenhet. Om IP hyr bostadsrättslägenhet av någon annan och således själv inte är
bostadsinnehavaren, koda � Hyr bostaden�.

Då IP äger hyreshus, i vilket IP också bor, kodas 1.



Fråga 13 Kommunala aktiebolag räknas som allmännytta.

Fråga 14 I hyran man betalar ingår vanligtvis bränsle och vatten men ej elektricitet för så vitt man inte hyr en villa då också bränsle
och vatten kan tillkomma. Obligatorisk garageavgift som ingår i hyran skall ej frånräknas. Om frivillig garageplats ingår i
hyran och den ej kan frånräknas görs anteckning i marginalen att �frivillig garageplats ing år�. Om hush ållsel ingår i hyran
frånräknas den om möjligt. I annat fall görs anteckning att �hush ållsel ingår i hyran�.

I hyran skall heller inte avgifter för t.ex. kabel-TV, avgift till hyresgästförening och liknande räknas in.



II. UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN

Fråga 20 a

Fråga 21

Fråga 22

Fråga 23 b Om IP var mindre än sex månader gammal kodas 97.

Gäller IP:s uppfattning av sin förmåga att tala svenska.



Fråga 24

Fråga 25 Även halvsyskon och andra som IP räknar som syskon inkluderas (om IP vuxit upp tillsammans med dessa).



Fråga 26 a Som biologiska föräldrar räknas inte styvföräldrar, fosterföräldrar och liknande.

Om IP är adopterad vid späd ålder och inte känner till några andra föräldrar och därför undrar hur han/hon ska svara på
frågan kan Du säga att adoptivföräldrarna kan likställas med biologiska föräldrar.

Om IP haft separerade föräldrar men levt växelvis med dem båda ska Du markera �Nej�.

Fråga 26 b Endast ett svarsalternativ. Om flera svarsalternativ gäller, skriv utförliga marginalanteckningar.

Fråga 26 c Med �träffa�  avses att man träffas och umgås, inte tillfällen då man stöter på varandra utan att ha haft för avsikt att ses.



Fråga 27 Följande exempel kan underlätta när Du ska fylla i tablån:

Exempel 1: Om IP levde med sin biologiska mor under hela sin uppväxt sätter Du ett X vid 0 års ålder och drar ett streck
(utan att avsluta med ett nytt X) till 16 års ålder.

Exempel 2: Om IP levde med sin biologiska mor från det att IP var nyfödd till sju års ålder sätter Du ett X vid 0 respektive
7 års ålder och drar ett streck mellan dessa båda X.

Exempel 3: Om IP levde med en styvfar från tre till fem års ålder och med en ny styvfar från fem till sju års ålder markerar
Du ett X vid tre års ålder, drar ett streck fram till fem års ålder där Du markerar ett nytt X och drar ett nytt streck till sju års
ålder där Du markerar ett nytt X.

Exempel 4: Om IP levde med sin biologiska mor från födseln till fem års ålder och därefter adopterades av en �ny� mor
med vilken IP levde under resten av uppväxten, markerar Du ett X vid noll års ålder, drar ett streck fram till fem års ålder
där Du markerar ett nytt X och drar ett nytt streck till sexton års ålder (utan att avsluta med ett nytt X).

Med �annan vuxen person� avses t.ex. mor- eller farförälder eller äldre syskon. Dessa tas dock bara upp om de fungerat
som vårdnadshavare för IP.

Fråga 28



Fråga 29 Om IP flyttat hemifrån för t.ex. studier eller militärtjänst och sedan flyttat hem igen räknas detta inte som flytt hemifrån.

Fråga 30 a Gäller IP:s uppfattning av vad som menas med �slitningar�.

Försök inte påverka IP, utan avvakta lugnt ett svar som Du kan koda �Ja� eller �Nej�.

Fråga 30 b

Fråga 31 a Gäller den som IP själv räknar som far (se Fråga 27 G om IP inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar). Här
behöver det alltså inte vara den biologiske fadern utan kan vara exempelvis en fosterfar, styvfar etc.

Folkhögskola kodas 3.

Fråga 31 b Gäller den som IP själv räknar som mor (se Fråga 27 F om IP inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar). Här
behöver det alltså inte vara den biologiska modern utan kan vara exempelvis en fostermor, styvmor etc.

Folkhögskola kodas 3.



Fråga 32 Gäller den som IP själv räknar som far (se Fråga 27 G om IP inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar).

Gäller faderns yrke under IP:s uppväxttid och ej det yrke som fadern har för närvarande.

Försök få fram så precisa uppgifter som möjligt, inte bara allmänna beteckningar som tjänsteman, officer eller liknande. Vid
uppgifter som kamrer, direktör, avdelningsföreståndare, eller liknande, försök få en uppgift om företagets storlek. Det är
alltid fördelaktigt med en uppgift om arbetsgivaren t.ex. �kamrer vid större affärsbank�, �direktör i mindre
trävarufirma� etc.

Om IP vuxit upp med far- eller morföräldrar kodas uppgifter för dessa.

Om egen företagare, ange detta och en yrkesbeteckning, t.ex. �egen företagare, järnhandlare� eller �egen företagare,
arkitekt�.

Om jordbrukare eller företagare men även ett annat arbete vid sidan om jordbruket eller företaget, ange detta och om
möjligt vilken sysselsättning som kan betraktas som den huvudsakliga. T ex �huvudsysselsättning jordbrukare, men även
anställd som skogsarbetare� eller �arkitekt anställd vid kommunens stadsplanekontor men även egen arkitektbyr å som
bisyssla�.

Som egen företagare räknas också den som är anställd i ett �eget� aktiebolag.



Fråga 33 Gäller den som IP själv räknar som mor (se Fråga 27 F om IP inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar).

Se vidare instruktionen till Fråga 32.



Fråga 34 Gäller IP:s uppfattning av vad som menas med �sv årt ekonomiskt�.  Försök inte påverka IP, utan avvakta lugnt ett svar som
Du kan koda �Ja� eller �Nej�.

Om det blir diskussion om vad som skall menas med �sv årt ekonomiskt� kan Du säga att familjen skall ha haft sv årt att
klara det nödvändigaste (mat, kläder, husrum, räkningar etc.) och att det skall sättas någorlunda i relation till uppväxttidens
förhållanden.

Fråga 35 Bostadsrättslägenhet räknas ej som eget hem.

Fråga 36 a Om IP bott utanför hemmet bara kortare tid (t ex sommarlov och liknande), räknas detta inte som ett nytt ställe. I
tveksamma fall sätts gränsen vid ett år, dvs om IP bott på annan plats mer än ett år räknas detta som ett nytt ställe.

Kortare flyttningar: Om IP är tveksam om hur kortare flyttningar, t ex inom en stad skall räknas, använd som gräns att IP
skall ha bytt skola och lekkamrater. Vid återflyttning till plats man tidigare bott på räknas detta ej som nytt ställe.

Fråga 36 b Samhällets storlek gäller förhållandena under IP:s uppväxttid.

Om IP är osäker om t.ex. samhället hade minst 500 invånare, kan man nämna att det i så fall torde ha bestått av minst 100
hus.

Dröj dock ej för länge vid frågan utan koda in svaret ni kommer fram till och markera med ett frågetecken (?) om Du tycker
att det är osäkert.

Till storstad (kod 5) räknas Stockholm, Göteborg och Malmö med förorter.

Fråga 36 c Kommun bör avse kommunen som den avgränsades under IP:s uppväxttid. Om kommunen slagits samman med andra och
Du endast får reda på den nuvarande kommunen är det viktigt att Du anger det.

Observera att länets nummer enligt koden skall kodas i rutorna.

Om IP vuxit upp i annat land än Sverige anges endast land.



Fråga 37 a Observera att denna fråga endast skall ställas till dem som är födda 1974 och senare.

Fråga 37 b Se instruktion till Fråga 37a.

Fråga 37 c Se instruktion till Fråga 37a.



III. FAMILJ

Fråga 50 Vilka personer skall tas med i tablån? Samtliga personer som faktiskt bor i bostaden skall tas med.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en person som tillfälligt vistas på annan ort skall tas med eller inte. Det kan t.ex.
röra sig om arbete, studier, värnpliktstjänstgöring eller sjukdom. Då gäller följande regler:

1. Grundregeln än att make/maka/samboende samt deras barn under 18 år skall tas med. Undantag görs då någon av dessa
vistas på sjukhus sedan lång tid tillbaka och det är oklart om han/hon kommer att återvända hem. Sådana personer skall inte
tas med i tablån. Om IP:s barn eller IP:s makes/makas/sambos barn endast bor i hushållet ibland, gäller regeln att barnet ska
tas med om det bor i hushållet minst en tredjedel av tiden.

2. Övriga personer som bor i bostaden men som f.n. vistas på annan ort skall tas med om:

- de beräknas återvända och permanent bo i bostaden inom högst 3 månader från intervjutillfället.

- de tillbringar minst två nätter varje vecka i bostaden.

Observera att namn, hela personnumret och mantalsskrivningsort för person som sammanbor med urvalspersonen skall
antecknas på UB. För makar finns dessa uppgifter redan på UB (komplettera ifall de saknas). Den IP sammanbor med
räknas i den fortsatta intervjun som make/maka.

Sammanboendes personnummer tas in för att slippa ställa inkomstfrågor. Om IP ej kan hela personnumret, tag födelsedata
eller åtminstone namn och födelseår. Anteckna noga om IP vägrar uppge samboendes identitetsuppgifter så att vi ej
kontaktar IP igen från granskningen.

Observera att alla i familjen/hushållet skall kodas efter sin relation till IP. Det innebär bl a att om IP bor hos sina föräldrar
så skall t.ex. en syster till IP kodas 10 trots att såväl IP som systern är �barn� i familjen. Här är det lätt att göra fel!

Kod 03 får barn (även adoptivbarn och styvbarn) till IP och/eller IP:s make/maka/samboende. Även vuxna barn får kod 03 -
relationen är avgörande.

På samma sätt skiljer vi på föräldrar: IP:s egna föräldrar får kod 06 och makes/makas/sambos föräldrar kod 07. Observera att
person som sammanbor med IP:s mor och far inte får kodas som �annan� utan markeras kod 09 (styvförälder
(mammas/pappas sambo)).

Kod 05 avser förutom svärson/svärdotter också sambo till IP:s son eller dotter.

Om IP ej minns månaden kan Du koda kvartal. jan-mars=21
april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24

Om en hushållsmedlem bott i hushållet i flera omgångar, koda år och månad för den senaste inflyttningen.  



Fråga 51 A Endast en sysselsättning får anges.

Om IP haft flera sysselsättningar samtidigt, t.ex. ett företag vid sidan av en anställning eller ett arbete vid sidan av studier,
gäller följande:
Om IP varit i tjänst (bortsett från eventuell semester eller sjukskrivning) som antingen anställd, företagare eller jordbrukare
är det i de allra flesta fall denna sysselsättning som är den huvudsakliga.
Om fler än ett av alternativen anställd, företagare och jordbrukare är aktuella för IP, låt IP själv avgöra vilket av dem som
utgjort huvudsysselsättning. Om IP inte själv kan avgöra frågan, koda i första hand jordbrukare (om jordbruk är aktuellt), i
andra hand företagare (om företag är aktuellt), och i tredje hand anställd.

Fråga 51 B Försök att få fram så precisa uppgifter som möjligt, inte bara allmänna beteckningar som tjänsteman, officer eller liknande.
Vid uppgifter som kamrer, direktör, avdelningsföreståndare, eller liknande, försök få en uppgift om företagets storlek. Det
är alltid fördelaktigt med en uppgift om arbetsgivaren, t.ex. �kamrer vid större affärsbank�, �direktör i mindre
trävarufirma� etc.

Om egen företagare, ange både det och en yrkesbeteckning t.ex. �egen företagare, järnhandlare� eller �egen företagare,
arkitekt�.

Om jordbrukare eller företagare men även ett annat arbete vid sidan om jordbruket eller företaget, ange detta och om
möjligt vilken sysselsättning som kan betraktas som den huvudsakliga. T ex �huvudsysselsättning jordbrukare, men även
anställd som skogsarbetare� eller �arkitekt anställd vid kommunens stadsplanekontor men även egen arkitektbyr å
bisyssla�.

Fråga 52 Förvärvsarbete avgränsas på samma sätt som i AKU, dvs inklusive sjukskrivning och semester.
Arbetstimmar är den faktiska tiden.

Om IP inte vet det exakta antalet veckoarbetstimmar, koda det ungefärliga antalet timmar per vecka. Om IP inte kan
uppskatta det ungefärliga antalet timmar, koda 40 timmar per vecka om IP svarar �p å heltid� och 20 timmar per vecka om
IP svarar �p å deltid�.

Om inget förvärvsarbete koda 0.

Om IP:s make/maka regelbundet har övertid, extraarbeten eller flera jobb skall den sammanlagda genomsnittliga tiden
anges.

Om IP:s make/maka arbetar 97 timmar eller mer kodas 97.



Fråga 53 a Med �samboende� menas här samboende under äktenskapsliknande former.

Fråga 54 Försök få fram både år och månad.

Om IP ej minns månaden så koda kvartal:
jan-mars=21
april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24.



Fråga 55 Här ska alla barn tas med som IP i praktiken, helt eller delvis, fungerar som förälder/vårdnadshavare för. Detta inkluderar
alltså barn med delat boende, makes/makas/sambos barn och fosterbarn. Det kan även gälla t.ex. släktingars barn.

Fråga 55 A

Fråga 55 B Med �bor� menas att barnet sover över natten hos den andra föräldern.

�Andra förälder� är barnets biologiska förälder som IP inte bor med.

Fråga 55 C �Andra förälder� är barnet s biologiska (adoptiv-) förälder som IP inte bor med.

Fråga 55 D Med �bor� menas att barnet sover över natten hos den andra föräldern.

Fråga 55 E Se instruktion till Fråga 55 D.



Fråga 55 F Med �träffa� avses att man träffas och umg ås, inte tillfällen då man stöter på varandra utan att ha haft för
avsikt att ses.

Fråga 55 G-J



Fråga 55 K Räkna dagar ledighet från förvärvsarbete, studier eller arbetslöshet. Om föräldraledighet tagits ut för t.ex. 4 dagar i veckan
men IP varit frånvarande från arbetet hela veckan ska hela veckan (7 dagar) räknas.

Fråga 55 L Se instruktion till Fråga 55 K.

Fråga 55 M-Q



Fråga 55 R Om diskussion uppstår om vad som är den huvudsakliga tillsynsformen under dagtid så har dagmamma- och
daghemsalternativen företräde, dvs om 4 timmar hos dagmamma och 4 timmar med förälder skall dagmamma anges som
huvudsakligt alternativ.

Fråga 55 S Endast ungefärliga belopp behöver anges.

OBS! Endast direkta barntillsynskostnader. Räkna ej med inkomstbortfall.

Tillsynskostnad kan föreligga även då tillsynen av barn huvudsakligen är ordnad i hemmet (alt. 1 och 2 i 55R).



Fråga 55 T

Fråga 55 U Endast en sysselsättning får anges.

Om barnet haft flera sysselsättningar samtidigt, t.ex. ett företag vid sidan av en anställning eller ett arbete vid sidan av
studier, gäller följande:
Om barnet varit i tjänst (bortsett från eventuell semester eller sjukskrivning) som antingen anställd, företagare eller
jordbrukare är det i de allra flesta fall denna sysselsättning som är den huvudsakliga.
Om fler än ett av alternativen anställd, företagare och jordbrukare är aktuella för barnet, låt IP avgöra vilket av dem som
utgjort huvudsysselsättning. Om IP inte tror sig kunna avgöra frågan, koda i första hand jordbrukare (om jordbruk är
aktuellt), i andra hand företagare (om företag är aktuellt), och i tredje hand anställd.



Fråga 56 a Adoptiv- och styvbarn tillhör stadigvarande familjen medan fosterbarn ofta endast bor en kort tid hos fosterföräldrarna.

Fråga 56 b Antalet barn som nämns i denna fråga plus antalet barn som nämnts i fråga 50 skall tillsammans vara alla barn IP har eller
har haft.

Fråga 57 A

Fråga 57 B För makes/makas/sambos barn är �andra förälder� barnets biologiska förälder som IP bor/bodde med.

Fråga 57 C

Fråga 57 D Årtalet är viktigt. Om IP bott tillsammans med barnet vid flera tillfällen: ange år och månad för första gången.

Om IP inte kan ange månad, koda kvartal. jan-mars=21
april-juni=22
juli-sept=23
okt-dec=24

Fråga 57 E Årtalet är viktigt.

Uppgifter här gäller inte enbart då barn flyttat från föräldrahemmet utan också då IP av olika anledningar (t ex skilsmässa)
lämnat hemmet. Sålunda redovisas uppgift för när IP och barnet ifråga inte längre bor i samma hushåll.



Fråga 57 F Med �träffa� a vses att man träffas och umgås, inte tillfällen då man stöter på varandra utan att ha haft för avsikt att ses.

Fråga 57 G-J



IV. KONTAKTER MED UPPVÄXTFAMILJ OCH VÄNNER

Fråga 70 a Gäller den som IP själv räknar som mor (se Fråga 27 F om IP inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar).

Fråga 70 b

Fråga 70 c

Fråga 70 d Änkor som lever med en ny partner kodas 2 (�gift/samboende med ny partner�) och änkor som lever  som ensamstående
kodas 3 (�ensamst ående�).

Fråga 70 e



Fråga 70 f Med �träffa� avses att man träffas och umg ås, inte tillfällen då man stöter på varandra utan att ha haft för
avsikt att ses.

Fråga 70 g



 Fråga 71 a Gäller den som IP själv räknar som far (se Fråga 27 G om IP inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar).

Fråga 71 b

Fråga 71 c

Fråga 71 d Änklingar som lever med en ny partner kodas 2 (�gift/samboende med ny partner�) och ä nklingar som lever som
ensamstående kodas 3 (�ensamst ående�).

Fråga 71 e



Fråga 71 f Med �träffa� avses att man träffas och umg ås, inte tillfällen då man stöter på varandra utan att ha haft för
avsikt att ses.

Fråga 71 g



Fråga 72 a Gäller IP:s uppfattning av vad som menas med �nära vänner�. Räkna dock inte nuvarande eller tidigare
familjemedlemmar, d.v.s. IP:s föräldrar, syskon, barn eller make/maka/sambo.

Fråga 72 b Notera att samma vän kan tas upp under flera svarskategorier, d.v.s. en och samma vän kan vara både släkting och
arbetskamrat t.ex.

Fråga 72 c

Fråga 72 d Observera att IP ska göra en bedömning av hur ofta hon/han träffar någon av sina nära vänner, d.v.s. inte en speciell vän.
Om IP t.ex. under en vecka träffar tre olika vänner vid tre olika tillfällen kodas 1 (�flera g ånger i veckan�). Om IP
däremot träffar tre vänner vid ett och samma tillfälle en gång i veckan kodas 2 (�ungefär en g ång i veckan�).

Med �träffa� avses att man träffas och umg ås, inte tillfällen då man stöter på varandra utan att ha haft för
avsikt att ses.

Fråga 72 e Observera att IP ska göra en bedömning av hur ofta hon/han har telefonkontakt med någon av sina nära vänner,
d.v.s. inte en speciell vän. Om IP t.ex. under en vecka har telefonkontakt med tre olika vänner kodas 1 (�flera
gånger i veckan�). Detsamma gäller om IP har telefonkontakt med en och samma vän vid flera tillfällen under
en vecka.


