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INTTYP
VÄLJ TYP AV INTERVJU ...
1 BESÖKSINTERVJU
2 TELEFONINTERVJU
VEM
VEM INTERVJUAS?
1 UP
2 ANNAN PERSON
TOLK
ANVÄNDS TOLK?
1 NEJ, INGEN TOLK
2 JA, TOLK ANVÄNDS
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I. FLYTTNINGAR OCH BOSTADSFÖRHÅLLANDEN
Fråga F1A1
Vilket år flyttade du till din nuvarande bostadsort?
---------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP alltid bott här, ange UP:s födelseår (ÅÅÅÅ).
---------------------------------------------------------------------------------------ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =8888, 9999 → Fråga F1B
Fråga F1A2
... och vilken månad (flyttade du till din nuvarande bostadsort)?
----------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP alltid bott här, ange UP:s födelsemånad (MM).
Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Om F1A1<2000 → Fråga F2A
Fråga F1B
SVARSKORT 1B
Vad var den främsta anledningen till att du flyttade till din nuvarande bostadsort?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bättre bostad (byggde hus, skaffade större etc.)
Flyttade närmare familj / släkt / vänner
Bättre område att bo i
UP fick nytt arbete (bättre arbetsmöjligheter)
UP:s studier
Förändrad familjesituation (flyttade ihop med eller isär från make / maka / sambo, föräldrar)
Make / maka / sambo fick nytt arbete
Flyttade med föräldrarna
Annat ...

Om svar =9 → Fråga F1C
Övriga svar → Fråga F2A
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Fråga F1C
(Vad var den främsta anledningen till att du flyttade till din nuvarande bostadsort?)
ANNAN ANLEDNING:
Fråga F2A
Vilket år flyttade du till din nuvarande bostad?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP alltid bott här, ange UP:s födelseår (ÅÅÅÅ). Om UP är bostadslös, ange 9797.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE ÅR MED 4 SIFFROR (ÅÅÅÅ):
Om svar =9797
→ INTROII
Om svar =8888, 9999 → Fråga F3B
Övriga svar
→ Fråga F2B

(Fråga F2B tilldelas värde 97)

Fråga F2B
... och vilken månad (flyttade du till din nuvarande bostad)?
----------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP alltid bott här, ange UP:s födelsemånad (MM).
Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD MED 2 SIFFROR (MM):
Fråga F3B
Hur många rum utom köket finns det i din bostad?
ANTAL RUM:
Fråga F3C
Hur stor är bostaden räknat i kvadratmeter?
KVADRATMETER BOENDEYTA:
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Fråga F4
Frågan behöver ej ställas om svaret är uppenbart.
Hur många lägenheter finns det i huset där du bor, inräknat alla trappuppgångar?
1
2
3
4

1 lägenhet (villa, radhus)
2 lägenheter
3 - 10 lägenheter
11 eller fler lägenheter

Fråga F6A
Nu kommer några frågor om vad du har tillgång till i din bostad.
Har du i din bostad tillgång till minst 2 hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F6B
Övriga svar → Fråga F7
Fråga F6B
Har du i din bostad tillgång till minst 5 hyllmeter böcker, uppslagsverk oräknade?
1 Ja
2 Nej
Fråga F7
(Har du i din bostad tillgång till ... )
... en daglig tidning?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna också med gratistidningar (t.ex. Metro) som UP eller någon annan i bostaden tar
med hem. Räkna däremot inte med om UP läser tidning på Internet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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Fråga F9A
Har du något av följande problem där du bor ...
... buller från trafik?
1 Ja
2 Nej
Fråga F9B
(Har du något av följande problem där du bor ... )
... att bostadshuset är dåligt underhållet?
1 Ja
2 Nej
Fråga F9C
(Har du något av följande problem där du bor ... )
... oljud från grannar?
1 Ja
2 Nej
Fråga F9D
(Har du något av följande problem där du bor ... )
... vandalism eller brottslighet?
1 Ja
2 Nej
Fråga F9E
(Har du något av följande problem där du bor ... )
... brist på kollektiva färdmedel?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F9H
(Har du något av följande problem där du bor ... )
... att du är rädd att gå ut på kvällen?
1 Ja
2 Nej
Fråga F10
Vem är det som står för den bostad som du bor i? Är det ...
LÄS UPP SVARSALTERNATIVEN UPPIFRÅN OCH NED TILLS DU FÅR SVAR.
1
2
3
4
5
6
7
8

... du själv och/eller din make / maka / sambo?
... din förälder?
... ditt barn?
... svärföräldrar / svärson / svärdotter?
... syster / bror?
... annan närstående?
... någon annan, hos vilken du är inneboende?
... någon annan?

Om svar =1 → Fråga F12A
Fråga F11A
Betalar du själv något för bostaden?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F11B
Övriga svar → INTROII
Fråga F11B
Hur mycket per månad?
-----------------------------------------------------------TILL IVE: Avser endast hyreskostnaderna!
-----------------------------------------------------------KRONOR PER MÅNAD:
Gå till → INTROII
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Fråga F12A
Äger du huset eller innehar du lägenheten med bostadsrätt genom insats
eller hyr du bostaden?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser hur UP och/eller UP:s make/maka/sambo disponerar bostaden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Äger huset (en eller tvåfamiljshus)
2 Bostadsrätt, andelslägenhet eller dylikt
3 Hyr bostaden
Om svar =1 → INTROII
Om svar =3 → Fråga F12B
Övriga svar → Fråga F14
Fråga F12B
Hyr du / ni i första eller andra hand?
1 Första hand
2 Andra hand
3 Tredje hand
Fråga F14
Hur stor är din [om 12A =2] avgift/ [om 12A =3] hyra/ [om 12A =(8,9)] hyra eller avgift per
månad?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna med eventuellt bränsletillägg eller uppvärmningskostnad som du får betala men dra
inte ifrån eventuellt bostadsbidrag. [Om 12A =(2,8,9)] Avser endast avgift, inte räntekostnader för
eventuella lån.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOSTADSKOSTNAD, KRONOR PER MÅNAD:
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II. UPPVÄXTFÖRHÅLLANDEN
INTROII
Nu kommer ett antal frågor om dina uppväxtförhållanden.
INTROII visas om PanelKod=5
Om PanelKod=5
→ Fråga F20A
Om PanelKod=1-4 → Fråga F24A1
Fråga F20A
Är/var båda dina föräldrar födda i Sverige?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F24A1
Om svar =2
→ Fråga F20B
Om svar =8, 9 → Fråga F22A
Fråga F20B
Var båda dina föräldrar svenska medborgare när du föddes?
1 Ja
2 Nej
Fråga F21A
Från vilket land är/var din far?
1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
ANGE LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F21AA
Övriga svar → Fråga F21B
Fråga F21AA
(Från vilket land är/var din far?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
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Fråga F21B
Från vilket land är/var din mor?
1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
ANGE LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F21BB
Övriga svar → Fråga F22A
Fråga F21BB
(Från vilket land är/var din mor?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
Fråga F22A
Vilket språk talade man mest i ditt föräldrahem under din uppväxt, dvs. fram till det du fyllt 16
år?
1 Svenska
2 Annat språk ...
3 Två eller flera språk lika mycket ...
Om svar =2, 3 → Fråga F22B
Övriga svar
→ Fråga F23A
Fråga F22B
(Vilket språk talade man mest i ditt föräldrahem under din uppväxt, dvs. fram till det du fyllt 16
år?)
ANGE VILKET/VILKA SPRÅK:
Fråga F23A
Är du född i Sverige eller i något annat land?
1 Sverige
2 Annat land ...
Om svar =1 → Fråga F24A1
Om svar = 2 → Fråga F23A2
Övriga svar → Fråga F24A1
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Fråga F23A2
Vilket land är du född i?
1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
ANGE FÖDELSELAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F23A3
Övriga svar → Fråga F23B
Fråga F23A3
Vilket land är du född i?
ANGE FÖDELSELAND I KLARTEXT:
Fråga F23B
Hur gammal var du när du kom till Sverige?
--------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP var mindre än 1 år gammal, ange 97.
--------------------------------------------------------------------------ÅR GAMMAL:
Om svar =1-6, 97 → Fråga F24A1
Övriga svar
→ Fråga F23C0
Fråga F23C0
Så en fråga om läsning. När det gäller innehållet i en dagstidning på svenska,
förstår du då ...
1
2
3
4

... i stort sett allt,
... det mesta men inte allt,
... bara enstaka ord och meningar t.ex. rubriker eller
... nästan ingenting?

Om TOLK>1 → Fråga F24A1
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Fråga F23C
Hur bedömer du din förmåga att tala svenska?
Tycker du att du talar svenska ...
1
2
3
4

... mycket bra,
... ganska bra,
... ganska dåligt eller
... mycket dåligt?

Fråga F24A1
[Om F23A=2] Sedan du kom till Sverige, har du någon gång bott i ett annat land än Sverige i
minst 6 månader?
[Om F23A≠2] Har du någon gång bott i ett annat land än Sverige i minst 6 månader?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser boenden som sammanhängande varat 6 månader eller mer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F24B1
Om PanelKod=5 → Fråga F24A
Övriga
→ Fråga F25A
Fråga F24B1
Om det rör sig om flera boenden utomlands tar vi dem i tur och ordning.
[Varv 1] Vi börjar med den första gången: I vilket land bodde du då?
[Varv >1] I vilket land bodde du då?
1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
ANGE LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F24B2
Övriga svar → Fråga F24C1

11

LNU 2010

Fråga F24B2
(I vilket land bodde du då?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
Fråga F24C1
Från och med vilket år bodde du där?
-----------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser <här visas svaret på F24B1/2>
------------------------------------------------------------------------------ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =8888, 9999 → Fråga F24C3
Fråga F24C2
... och från och med vilken månad bodde du där?
----------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser <här visas svaret på F24B1/2>
Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Fråga F24C3
Vilket år flyttade du ifrån <här visas svaret på F24B1/2> ?
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar = 8888, 9999 → Fråga F24D
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Fråga F24C4
... och vilken månad flyttade du därifrån?
---------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser <här visas svaret på F24B1/2>
Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
---------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Fråga F24D
Har du bott utomlands ytterligare någon gång i minst 6 månader?
------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser boende utomlands sedan UP kom till Sverige.
------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F24B1
Om PanelKod=5 → Fråga F24A
Övriga
→ Fråga F25A
Fråga F24A
SVARSKORT 24
Vilken religionstillhörighet har/hade din far?
1
2
3
4
5
6
7

Kristendom
Islam
Judendom
Hinduism
Buddhism
Annan ...
Ingen religionstillhörighet

F8 = VET EJ
F9 = VILL EJ UPPGE
Om svar =6 → Fråga F24AA
Övriga svar → Fråga F24B
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Fråga F24AA
(Vilken religionstillhörighet har/hade din far?)
ANNAN RELIGION:
Fråga F24B
SVARSKORT 24
Vilken religionstillhörighet har/hade din mor?
1
2
3
4
5
6
7

Kristendom
Islam
Judendom
Hinduism
Buddhism
Annan ...
Ingen religionstillhörighet

F8 = VET EJ
F9 = VILL EJ UPPGE
Om svar =6 → Fråga F24BB
Övriga svar → Fråga F25A
Fråga F24BB
(Vilken religionstillhörighet har/hade din mor?)
ANNAN RELIGION:
Fråga F25A
Har du eller har du haft några syskon?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Övriga svar & om PanelKod=5
Övriga svar & om PanelKod=2
Övriga svar & om PanelKod=1
Övriga svar & om PanelKod=3, 4

→
→
→
→
→

Fråga F25B
Fråga F26A
Fråga F29A1
INTROIII
Fråga F26A

14

LNU 2010

Fråga F25B
Hur många syskon?
ANTAL SYSKON:
Om svar ≤ 88
Övriga svar & om PanelKod=5
Övriga svar & om PanelKod=2
Övriga svar & om PanelKod=1
Övriga svar & om PanelKod=3, 4

→
→
→
→
→

Fråga F25C1
Fråga F26A
Fråga F29A1
INTROIII
Fråga F26A

Fråga F25C1
[Om F25B=1] Är det en bror eller en syster?
[Om F25B>1 & Varv 1] Då tar vi ett syskon i taget. Vi börjar med det äldsta. Är det en bror
eller en syster?
[Om F25B>1 & Varv>1] Och så tar vi nästa syskon. Är det en bror eller en syster?
1 Bror
2 Syster
Fråga F25C2
Vilket år är han/hon född?
ANGE FÖDELSEÅR (ÅÅÅÅ):
Fråga F25C3
Är han/hon fortfarande i livet?
1 Ja (lever)
2 Nej (avliden)
Om F25varv<F25B
Om F25varv=F25B & PanelKod=5
Om F25varv=F25B & PanelKod=2
Om F25varv=F25B & PanelKod=1
Om F25varv=F25B & PanelKod=3, 4

→
→
→
→
→

Fråga F25C1
Fråga F26A
Fråga F29A1
INTROIII
Fråga F26A
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Fråga F26A
Bodde du hos båda dina biologiska föräldrar under hela din uppväxttid,
dvs. fram till det du fyllt 16 år?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP adopterades vid späd ålder kan adoptivföräldrarna räknas som biologiska
föräldrar, markera JA. Obs! Om UP haft skilda eller separerade föräldrar men bott hos båda ska du
markera NEJ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =2 → Fråga F26B
Övriga svar → Fråga F28A
Fråga F26B
SVARSKORT 26B
Vad berodde det på?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om flera svarsalternativ gäller, få UP att välja ett och notera i Anteckn(F2) vilka
ytterligare svarsalternativ som gällde och beskriv situationen utförligt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8

Skilsmässa, Hemskillnad, Separation
Föräldrarna levde aldrig ihop
Båda föräldrarna döda
Fadern död
Modern död
Levde med fosterföräldrar
Levde med adoptivföräldrar
Annat ...

Om svar =8
→ Fråga F26B2
Om svar =1, 2, 88, 99 → Fråga F26C
Om svar =3-7
→ Fråga F28
Fråga F26B2
(Vad berodde det på?)
ANNAN ORSAK:
Alla svar → Fråga F28
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Fråga F26C
Under den tid dina föräldrar inte levde ihop, hur ofta träffade du då den förälder du inte
huvudsakligen bodde med?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP bodde lika mycket med båda föräldrarna (växelvis boende) eller minst två dagar
per vecka i genomsnitt hos den andra föräldern, ange 1.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1-3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Om F26B=1 → Fråga F26D
Övriga svar → Fråga F28
Fråga F26D
Hur gammal var du när dina föräldrar slutade bo tillsammans?
ÅR GAMMAL:
Fråga F28
Bodde du tillsammans med en styvförälder någon gång under din uppväxt?
1 Ja
2 Nej
Fråga F28A
Bodde du tillsammans med styvsyskon någon gång under din uppväxt?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F29A1
Vilket år flyttade du hemifrån (första gången)? Med hemifrån menar vi att du inte längre bodde
med någon av dina föräldrar.
0000 = UP HAR INTE FLYTTAT HEMIFRÅN
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =0000, 9999 & PanelKod=3, 4, 5 → Fråga F30A *** F29A2 tilldelas värde 00
Om svar = 0000, 9999 & PanelKod=1, 2
→ INTROIII
*** F29A2 tilldelas värde 00
Övriga svar
→ Fråga F29A2
Fråga F29A2
... och vilken månad (flyttade du hemifrån första gången)?
------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Om PanelKod=3, 4, 5 → Fråga F30A
Om PanelKod=1, 2
→ INTROIII
Fråga F30A
Förekom det allvarliga slitningar i din familj under din uppväxttid?
1 Ja
2 Tveksam
3 Nej
Om svar =1
→ Fråga F30B
Om PanelKod=5 → Fråga F31A
Övriga svar
→ INTROIII
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Fråga F30B
SVARSKORT 30B
Mellan vilka familjemedlemmar förekom dessa slitningar?
Flera svar kan anges.
1
2
3
4
5
6

UP:s biologiska föräldrar
En biologisk och en styvförälder
UP och biologisk mor
UP och biologisk far
UP och UP:s styvmor eller styvfar
Mellan andra familjemedlemmar ...

Om svar =6
→ Fråga F30B2
Om PanelKod=5 → Fråga F31A
Övriga svar
→ INTROIII
Fråga F30B2
(Mellan vilka familjemedlemmar förekom dessa slitningar?)
ANGE VILKA I KLARTEXT:
Om PanelKod=5 → Fråga F31A
Övriga
→ INTROIII
Fråga F31A
SVARSKORT 31A
Vilken av följande utbildningar motsvarar bäst din fars högsta utbildning?
-------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser den som UP själv räknar som sin far.
-------------------------------------------------------------------------0
1
2
3
4
5
6

Ingen utbildning / Ofullständig grundskola
Grundskola eller folkskola enbart
Yrkesutbildning utöver grund-/folkskola (t.ex. yrkeslinje på gymnasiet)
2-årig social / ekonomisk / teknisk på gymnasiet, Realexamen, Folkhögskola
3-4 årig teoretisk gymnasieutbildning, Studentexamen
Högskoleutbildning (t.ex. grund-/folkskollärare, fritidspedagog)
Universitetsexamen (t.ex. civilingenjör, civilekonom, fil. kand., tandläkare)

F8 = VET EJ

19

LNU 2010

Fråga F31B
SVARSKORT 31B
... och vilken av följande utbildningar motsvarar bäst din mors högsta utbildning?
-------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser den som UP själv räknar som sin mor.
-------------------------------------------------------------------------0
1
2
3
4
5
6

Ingen utbildning / Ofullständig grundskola
Grundskola eller folkskola enbart
Yrkesutbildning utöver grund-/folkskola (t.ex. yrkeslinje på gymnasiet)
2-årig social / ekonomisk / teknisk på gymnasiet, Realexamen, Flickskola, Folkhögskola
3-4 årig teoretisk gymnasieutbildning, Studentexamen
Högskoleutbildning (t.ex. sjuksköterska, förskole-/grundskolelärare, fritidspedagog)
Universitetsexamen (t.ex. socionom, fil. kand., tandläkare)

F8 = VET EJ
Fråga F32A
Om du ser tillbaka på din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och mest gick i skolan, vad
hade din far för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?
------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser den som UP själv räknar som sin far.
------------------------------------------------------------------------ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 & UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F32E1
Om svar =88888, 99999 & UP:s födelseår<1974 → Fråga F33A
Fråga F32A2
Välj yrket i listan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Faderns huvudsakliga yrke under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på
F32A>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med de yrken som är klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F32A3
Övriga svar → Fråga F32B1
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Fråga F32A3
Vilka var hans huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad var det för typ av företag han huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort var företaget? Hur många anställda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Faderns
huvudsakliga yrke under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på F32A>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F32B1
Var han då anställd, egen företagare, jordbrukare eller något annat?
1
2
3
4

Anställd
Egen företagare
Jordbrukare
Annat

Om svar =2
Om svar =3
Om UP:s födelseår ≥ 1974
Om UP:s födelseår<1974

→
→
→
→

Fråga F32B
Fråga F32C
Fråga F32E1
Fråga F33A

Fråga F32B
Hur många var anställda i företaget utöver din far?
1
2
3
4

Inga anställda
1 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 eller fler anställda

Om UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F32E1
Om UP:s födelseår<1974 → Fråga F33A
Fråga F32C
Hur stort var jordbruket?
1 Småbruk = högst 10 ha åker och högst 100 ha skog
2 Vanligt jordbruk = minst 10 ha åker eller mer än 100 ha skog
3 Storjordbruk = minst 100 ha åker eller mer än 400 ha skog
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Fråga F32D
Hade han något arbete vid sidan av jordbruket?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F32D2
Om UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F32E1
Om UP:s födelseår<1974 → Fråga F33A
Fråga F32D2
Vad var det för yrke?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser faderns yrke vid sidan om jordbruket under UP:s uppväxttid.
Avser den som UP själv räknar som sin far.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 & UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F32E1
Om svar =88888, 99999 & UP:s födelseår<1974 → Fråga F33A
Fråga F32D3
Välj yrket i listan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Faderns yrke vid sidan om jordbruket under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här
visas svaret på F32D2>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med de yrken som är klassificerade enligt SEI>
Om svar =1
→ Fråga F32D4
Om UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F32E1
Om UP:s födelseår<1974 → Fråga F33A
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Fråga F32D4
Vilka var hans huvudsakliga arbetsuppgifter (vid sidan om jordbruket)?
Vad var det för typ av företag han arbetade på (vid sidan om jordbruket)? Vilken bransch?
Hur stort var företaget? Hur många anställda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Faderns
yrke vid sidan om jordbruket under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på F32D2>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Om UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F32E1
Om UP:s födelseår<1974 → Fråga F33A
Fråga F32E1
Innan du började i grundskolan (dvs. fram till det år du fyllde 7 år), var din far någon tid
föräldraledig för att vara hemma med dig?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Med föräldraledighet avses frånvaro från jobb, studier eller arbetslöshet. Räkna inte in om
UP:s far var hemma i några dagar i samband med UP:s födelse. Be UP tänka på all tid från det att
UP föddes till det att UP började grundskolan. Avser den som UP själv räknar som sin far.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
F8 = VET EJ
Om svar =1 → Fråga F32E2
Övriga svar → Fråga F33A
Fråga F32E2
Var han hemma med dig mer eller mindre än tre månader?
1 Mer än 3 månader
2 3 månader eller mindre
F8 = VET EJ
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Fråga F33A
Om du ser tillbaka på din uppväxttid, dvs. fram till det du fyllt 16 år och gick i skolan, vad hade
din mor för huvudsakligt yrke eller sysselsättning?
-------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser den som UP själv räknar som sin mor.
-------------------------------------------------------------------------77 = HEMMAFRU
ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =77, 88888, 99999 → Fråga F33B
Fråga F33A2
Välj yrket i listan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Moderns huvudsakliga yrke under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på
F33A>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med de yrken som är klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F33A3
Övriga svar → Fråga F33C1
Fråga F33A3
Vilka var hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad var det för typ av företag hon huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort var företaget? Hur många anställda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Moderns
huvudsakliga yrke under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på F33A>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → Fråga F33C1
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Fråga F33B
Förvärvsarbetade hon någon tid under din uppväxt?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 & F33A=88888, 99999 → Fråga F33F
Om svar =1 & F33A=77
→ Fråga F33B2
Övriga svar
→ Fråga F34
Fråga F33B2
Vad hade hon då för huvudsakligt yrke?
-------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser den som UP själv räknar som sin mor.
-------------------------------------------------------------------------ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F33C1
Fråga F33B3
Välj yrket i listan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Moderns yrke då hon förvärvsarbetade under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här
visas svaret på F33B2>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med de yrken som är klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F33B4
Övriga svar → Fråga F33C1
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Fråga F33B4
Vilka var hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad var det för typ av företag hon huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort var företaget? Hur många anställda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Moderns
yrke då hon förvärvsarbetade under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på F33B2>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F33C1
Var hon då anställd, egen företagare, jordbrukare eller något annat?
1
2
3
4

Anställd
Egen företagare
Jordbrukare
Annat

Om svar =2 → Fråga F33C
Om svar =3 → Fråga F33D
Övriga svar → Fråga F33F
Fråga F33C
Hur många var anställda i företaget utöver din mor?
1
2
3
4

Inga anställda
1 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 eller fler anställda

Alla svar → Fråga F33F
Fråga F33D
Hur stort var jordbruket?
1 Småbruk = högst 10 ha åker och högst 100 ha skog
2 Vanligt jordbruk = minst 10 ha åker eller mer än 100 ha skog
3 Storjordbruk = minst 100 ha åker eller mer än 400 ha skog

26

LNU 2010

Fråga F33E
Hade hon något arbete vid sidan av jordbruket?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F33E2
Övriga svar → Fråga F33F
Fråga F33E2
Vad var det för yrke?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser moderns yrke vid sidan om jordbruket under UP:s uppväxttid.
Avser den som UP själv räknar som sin mor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → F33F
Fråga F33E3
Välj yrket i listan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Moderns yrke vid sidan om jordbruket under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här
visas svaret på F33E2>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med de yrken som är klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F33E4
Övriga svar → Fråga F33F
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Fråga F33E4
Vilka var hennes huvudsakliga arbetsuppgifter (i yrket vid sidan om jordbruket)?
Vad var det för typ av företag hon huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort var företaget? Hur många anställda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Moderns
yrke vid sidan om jordbruket under UP:s uppväxttid (tom 16 års ålder): <här visas svaret på F33E2>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F33F
Hur gammal var du när din mor började förvärvsarbeta utanför hemmet första gången efter det
att du föddes?
------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte kan uppge ålder, tryck F8.
------------------------------------------------------------------77 = FÖRVÄRSARBETADE I HEMMET (t.ex. dagbarnvårdare)
ANGE UP:s ÅLDER:
Om svar =88 → Fråga F33F2
Övriga svar → Fråga F34
Fråga F33F2
Hade du fyllt 3 år när din mor började förvärvsarbeta?
1 Ja
2 Nej
F8 = VET EJ
Fråga F34
Hade din familj det svårt ekonomiskt under din uppväxttid?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F35B
Ägde dina föräldrar eget hem under större delen av din uppväxttid?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser villa, kedjehus/radhus, bostadsrättslägenhet, bondgård etc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F36A
På hur många ställen bodde du under din uppväxttid, dvs. fram till det att du fyllt 16 år?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP är tveksam om hur kortare flyttningar, t.ex. inom en stad, ska räknas, använd som
gräns att UP ska ha bytt skola och/eller lekkamrater.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL STÄLLEN:
Fråga F36B
SVARSKORT 36B
Var bodde du längsta tiden under din uppväxttid (dvs. fram till det att du fyllt 16 år)?
1
2
3
4
5

På landsbygden
Samhälle med minst 500 invånare
Småstad upp till 10 000 invånare
Mellanstor stad
Storstad (i Sverige: Stockholm / Göteborg / Malmö med förorter)

Om svar =9 & UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F37A
Om svar =9 & UP:s födelseår<1974 → INTROIII
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Fråga F36C0
Vilket län var det?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser länet som det avgränsades under UP:s uppväxttid. Avser det län där UP bodde
längsta tiden under sin uppväxt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
66
77

Stockholms län
14 Göteborgs o Bohuslän
Uppsala län
15 Älvsborgs län
Södermanlands län
16 Skaraborgs län
Östergötlands län
17 Värmlands län
Jönköpings län
18 Örebro län
Kronobergs län
19 Västmanlands län
Kalmar län
20 Dalarnas län
Gotlands län
21 Gävleborgs län
Blekinge län
22 Västernorrlands län
Kristianstads län
23 Jämtlands län
Malmöhus län
24 Västerbottens län
Hallands län
25 Norrbottens län
Annat län ...
BODDE UTOMLANDS ([om F36A>1] LÄNGSTA TIDEN) UNDER SIN UPPVÄXTTID

Om svar =66 → Fråga F36C1
Om svar =77 → Fråga F36C5
Övriga svar → Fråga F36C2
Fråga F36C1
(Vilket län var det?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser länet som det avgränsades under UP:s uppväxttid. Avser det län där UP bodde
längsta tiden under sin uppväxt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE LÄN I KLARTEXT:
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Fråga F36C2
Vilken kommun var det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser kommunen som den avgränsades under UP:s uppväxttid. Avser den kommun där UP
bodde längsta tiden under sin uppväxt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = KOMMUNEN FINNS EJ I LISTAN
KOMMUN: <Här visas en lista med Sveriges kommuner>
Om svar =1 → Fråga F36C3
Övriga svar → Fråga F36C4
Fråga F36C3
(Vilken kommun var det?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser kommunen som den avgränsades under UP:s uppväxttid. Avser den kommun där UP
bodde längsta tiden under sin uppväxt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE KOMMUN I KLARTEXT:
Fråga F36C4
Vilken ort var det?
1 = ORTEN FINNS EJ I LISTAN
ORT: <Här visas en lista med Sveriges orter>
Om svar =1
→ Fråga F36C4B
Om UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F37A
Övriga
→ INTROIII
Fråga F36C4B
(Vilken ort var det?)
ANGE ORT I KLARTEXT:
Om UP:s födelseår ≥ 1974 → Fråga F37A
Övriga
→ INTROIII
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Fråga F36C5
Vilket land bodde du i?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser landet som det hette eller avgränsades under UP:s uppväxttid. Avser det land där UP
bodde längsta tiden under sin uppväxt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
ANGE LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F36C5B
Övriga svar → Fråga F37A
Fråga F36C5B
(Vilket land bodde du i?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser landet som det hette eller avgränsades under UP:s uppväxttid. Avser det land där UP
bodde längsta tiden under sin uppväxt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE LAND I KLARTEXT:
Fråga F37A
Innan du började i grundskolan, var du någon tid på daghem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Daghem = dagis och förskola. OBS! Sexårsverksamhet och lekskola (lekis) ska inte räknas
in här.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar=1 → Fråga F37A2
Övriga svar → Fråga F37B
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Fråga F37A2
AVSER DAGHEM, DAGIS, FÖRSKOLA.
Ungefär hur många år och månader sammanlagt?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Antal månader anges i nästa fråga. Om under 1 år, ange 0. OBS! Sexårsverksamhet och
lekskola (lekis) ska inte räknas in här.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
Om svar =88, 99 → Fråga F37B
Fråga F37A3
AVSER DAGHEM, DAGIS, FÖRSKOLA.
([Om F37A2≠(0, 88, 99)] <här visas svaret på F37A2> år och hur många månader?)
([Om F37A2=0, 88, 99]

Ungefär hur många månader?)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: OBS! Ange antal månader utöver de år som angavs i förra frågan. Om UP bara kan ange
ungefärligt antal år, ange 0. OBS! Sexårsverksamhet och lekskola (lekis) ska inte räknas in här.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F37B
Var du någon tid hos dagmamma eller i familjedaghem
innan du började grundskolan?
---------------------------------------------------------TILL IVE: Dagmamma = dagbarnvårdare
---------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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Fråga F37C
Gick du någon tid i sexårsverksamhet?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Här avses det år som föregår grundskolan, dvs."förskoleklass", "nollan", "lekskola" eller
"lekis".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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III. FAMILJ
INTROIII
Då har vi kommit till ett avsnitt om din nuvarande familjesituation.
Fråga F50A
Om vi tänker på din nuvarande situation, bor du nu ensam eller tillsammans med en eller flera
andra?
Tag med alla som bor i ditt hushåll, även barn med delat boende som bor minst en tredjedel av
tiden i ditt hushåll.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Samtliga personer som faktiskt bor i bostaden skall tas med. Om UP är inneboende, ange 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Bor ensam
2 Bor tillsammans med andra
Om svar =2 → Fråga F50B
Övriga svar → Fråga F52C
Fråga F50B
Hur många personer, förutom du själv, bor i hushållet?
ANGE ANTAL:
Om svar =88, 99 → Fråga F52C
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Fråga F50C
[Varv =1] Då tar vi en person i taget och börjar med den äldsta personen i hushållet.
[Varv ≥ 2] Vi fortsätter med nästa person.
Vad heter den personen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om namnet finns i listan ange numret framför namnet, annars ange 77.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Här visas en lista på de personer som finns registrerade i hushållet, se exempel>
2. Karlsson, Cassandra 1970-08-05
3. Karlsson, Cajsa
1990-01-12
4. Karlsson, Pelle
2000-05-06
77 ANNAN PERSON
Fråga F50D
Vad har han/hon för tilltalsnamn?
ANGE TILLTALSNAMN:
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Fråga F50F
SVARSKORT 50F
Vilken relation har <här visas namnet på hushållsmedlemmen> till dig?
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Make / maka / registrerad partner (gift)
Sambo
Barn (eget, adoptivbarn eller styvbarn till UP eller UP:s make/maka/sambo)
Svärson/svärdotter (inkl sambo till UP:s barn)
Egen förälder
Svärförälder (inkl förälder till UP:s sambo)
Mor- eller farförälder
Styvförälder (inkl mammas eller pappas make/maka/sambo)
Syskon / svåger / svägerska (inkl systers eller brors sambo)
Syskonbarn (inkl barn till systers eller brors make/maka/sambo)
Barnbarn
Annan släkting
Fosterbarn
Fosterförälder
Annan ...

Om svar =16
Om F50C=77 & om svar =01, 02, 03, 11, 12, 14
Om F50C=77
Om F50C≠77 & om svar =01
Om F50C≠77 & om svar =11, 12 & (F50I ≥ 1992 & F50I<8888)
Om F50C≠77

→
→
→
→
→
→

Fråga F50G
Fråga F50E
Fråga F50H
Fråga F50M
Fråga F50G2
Fråga F50O

Fråga F50G
(Vilken relation har <här visas namnet på hushållsmedlemmen> till dig?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: "Sambo" får absolut inte finnas här. Backa till F50F och välj alt 2. Detsamma gäller
"pappas nya" eller liknande (F50F = alt 9) även om UP inte betraktar personen som en styvförälder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE ANNAN RELATION I KLARTEXT:
Om F50C=77 → Fråga F50H
Om F50C≠77 → Fråga F50O
Fråga F50E
Vad heter <förnamnet på hushållsmedlemmen> i efternamn?
ANGE EFTERNAMN:
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Fråga F50H
Frågan behöver ej ställas om svaret är givet.
Är <här visas namnet på hushållsmedlemmen> man eller kvinna?
1 Man
2 Kvinna
Fråga F50I
Vilket år är han/hon född?
ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Om svar ≥ 1992 & om svar <8888 & F50F=11, 12 → Fråga F50G2
Övriga
→ Fråga F50J
Fråga F50G2
Frågan behöver ej ställas om svaret är givet.
Bor någon av hans / hennes / barnets föräldrar i hushållet?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F50J
Fråga F50G3
Fungerar du som vårdnadshavare för honom / henne / barnet?
1 Ja
2 Nej
Om F50C≠77 → Fråga F50O
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Fråga F50J
Vilken månad är han/hon född?
--------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
--------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Om svar <21 & F50F=01, 02
Om svar <21 & F50F=03, 14 & (F50I ≥ 1992 & F50I<8888)
Om svar <21 & F50F=11, 12 & (F50I ≥ 1992 & F50I<8888) & F50G3=1
Om F50F=01
Övriga

→
→
→
→
→

Fråga F50K
Fråga F50K
Fråga F50K
Fråga F50M
Fråga F50O

Fråga F50K
Och vilken dag (är han/hon född)?
ANGE DAG (DD):
Fråga F50L
Och vilka är de fyra sista siffrorna i personnumret?
ANGE (NNNN):
Om F50F=01 → Fråga F50M
Övriga
→ Fråga F50O
Fråga F50M
Vilket år gifte ni er?
ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
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Fråga F50N
... och vilken månad?
--------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
--------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Fråga F50O
Sedan vilket år har ni bott i samma hushåll (senaste gången utan avbrott)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om hushållsmedlemmen bott oavbrutet med UP sedan sin födsel, så ska
hushållsmedlemmens födelseår anges här <här visas hushållsmedlemmens födelseår>. Men om UP
bott oavbrutet med denna hushållsmedlem sedan sin egen födsel så ska UP:s födelseår anges här <här
visas UP:s födelseår>. Detta är mycket vanligt om det t.ex. rör sig om barn och deras föräldrar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Fråga F50P
Och sedan vilken månad (har ni bott i samma hushåll)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om hushållsmedlemmen bott oavbrutet med UP sedan sin födsel, så ska
hushållsmedlemmens födelsemånad anges här <här visas hushållsmedlemmens födelsemånad>. Men
om UP bott oavbrutet med denna hushållsmedlem sedan sin egen födsel så ska UP:s födelsemånad
anges här <här visas UP:s födelsemånad>.
Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
***Detta är en del av en loop
Om F50varv<F50B → F50C
Om F50varv=F50B → F50koll
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Fråga F50KOLL
Ditt hushåll består alltså av dig själv och ...
<Här visas de namn på de hushållsmedlemmar som UP angett tidigare>
2. Karlsson, Cassandra 1970-08-05
3. Karlsson, Cajsa
1990-01-12
4. Karlsson, Pelle
2000-05-06
Stämmer det?
1 Ja
2 Nej
Om svar =2
→ *** Backa till fråga F50B och korrigera alla F50-frågor
Om F50F=01, 02 → Fråga F51A
Om F50F≠01, 02 → Fråga F52C
Fråga F51A
SVARSKORT 51A
Nu följer några frågor om din make/maka/sambos <här visas partnerns tilltalsnamn>
sysselsättning.
Vad har han /hon för sysselsättning för närvarande?
1 Anställd
2 Egen företagare
3 Jordbrukare
4 Föräldraledig (från arbetet)
5 Hemarbetande
6 Ålders-/avtalspensionär
7 Studerande
8 Arbetslös
9 Sjukersättning (30-64 år), aktivitetsersättning (16-29 år)
10 Annat ...
Om svar =1-4 → Fråga F51B
Om svar =10 → Fråga F51AA
Övriga svar → Fråga F51AAA
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Fråga F51AA
(Vad har din <här visas partnerns tilltalsnamn> för sysselsättning för närvarande?)
ANNAN SYSSELSÄTTNING:
Fråga F51AAA
Har han/hon någon gång yrkesarbetat?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F51B
Om svar =2 → Fråga F52B
Övriga svar → Fråga F52A

*** Tilldela F52A=0

Fråga F51B
Vilket är/var hans / hennes huvudsakliga yrke?
ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar = 88888, 99999 → Fråga F51AB
Fråga F51B2
Välj yrket i listan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP:s make/maka/sambos huvudsakliga yrke: <här visas svaret på F51B>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1
Om F51A=1
Om F51A=2, 3
Övriga

→
→
→
→

Fråga F51B3
Fråga F52A
Fråga F51BA
Fråga F51AB
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Fråga F51B3
Vilka är/var hans / hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad är/var det för typ av företag han/hon huvudsakligen arbetar/arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort är/var företaget? Hur många anställda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen.
UP:s make/maka/sambos huvudsakliga yrke: <här visas svaret på F51B>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Om F51A=1
→ Fråga F52A
Om F51A=2, 3 → Fråga F51BA
Fråga F51AB
[Om F51A=1-4] I detta yrke, är han/hon huvudsakligen anställd, egen företagare eller
jordbrukare?
[Om F51A>4]
jordbrukare?

I sitt yrke, är eller var han/hon huvudsakligen anställd, egen företagare eller

1 Anställd
2 Egen företagare
3 Jordbrukare
Om svar =2, 3 → Fråga F51BA
Övriga svar
→ Fråga F52A
Fråga F51BA
Har eller hade han/hon några anställda?
1
2
3
4

Nej, inga anställda
Ja, 1 - 9 anställda
Ja, 10 - 19 anställda
Ja, 20 eller fler anställda
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Fråga F52A
Hur många timmar i veckan arbetar din make/maka/sambo för närvarande?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange 0 timmar om UP:s make/maka/sambo inte arbetar. Om flera jobb, ange sammanlagt
antal timmar. För ytterligare instruktioner, tryck F4.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Fråga F52B
SVARSKORT 52B
Vilken är din make/maka/sambos högsta fullföljda skolutbildning?
1 Ingen utbildning / Ofullständig grundskola
2 Grundskola, enhetsskola (9 år) / folkskola (normalt 6-8 år)
3 2-3 årig yrkeslinje på gymnasiet (t.ex. vårdlinje, verkstadsmekanisk, el-tele teknisk,
bygg- och anläggningsteknisk, distribution och kontor, fordonsteknisk) eller yrkesutbildning
minst 1 år utöver folkskola (yrkes-, verkstads-, lanthushålls-, hushållsskola)
4 Allmän linje på folkhögskola, Flickskola, Realexamen
5 Social, ekonomisk eller teknisk linje (2 år) på fackskola eller gymnasium eller yrkesutbildning
minst 1 år utöver realskola (t.ex. handelsskola, folkskoleseminarium, teknisk utbildning)
6 Avslutad 3-4 årig linje på gymnasiet / Studentexamen (även fackgymnasium)
7 Utbildning minst 1 år utöver 3-4 årigt gymnasium eller studentexamen (t.ex. högskola eller
universitetsstudier utan examen, folkskollärarexamen)
8 Examen från universitet / högskola
9 Annan utbildning ...
Om svar =8
Om svar =9
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000) & BARN1antal>0
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000) & BARN2antal>0
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000)
Om PanelKod=1, 2
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991) & BARN1antal>0
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991) & BARN2antal>0
Om PanelKod=3 &(F50F=01, 02 & F50O<1991)
Om PanelKod=3
Övriga

→ Fråga F52BB
→ Fråga F52BC
→ INTROBARN1
→ INTROBARN2
→ Fråga F56A
→ Fråga F52F
→ INTROBARN1
→ INTROBARN2
→ Fråga F56A
→ Fråga F52F2
→ Fråga F53A
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Fråga F52BB
Vilken examen har han/hon?
ANGE I KLARTEXT:
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000) & BARN1antal>0
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000) & BARN2antal>0
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000)
Om PanelKod=1, 2
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991) & BARN1antal>0
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991) & BARN2antal>0
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991)
Om PanelKod=3
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→
→

INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A
Fråga F52F
INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A
Fråga F52F2
Fråga F53A

Fråga F52BC
Vilken annan utbildning har han/hon?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om utländsk utbildning, ange även i vilket land, t.ex. "utbildning till frisör i Finland".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE UTBILDNING:
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000) & BARN1antal>0
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000) & BARN2antal>0
Om PanelKod=1, 2 & (F50F=01, 02 & F50O<2000)
Om PanelKod=1, 2
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991) & BARN1antal>0
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991) & BARN2antal>0
Om PanelKod=3 & (F50F=01, 02 & F50O<1991)
Om PanelKod=3
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→
→

INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A
Fråga F52F
INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A
Fråga F52F2
Fråga F53A

Fråga F52C
Har du ett stadigt förhållande med någon som du inte bor tillsammans med?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Om svar >1 & PanelKod=1, 2
Om svar >1 & PanelKod=3
Om svar >1

→
→
→
→

Fråga F52D
Fråga F52F
Fråga F52F2
Fråga F53A
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Fråga F52D
Ungefär hur många år har förhållandet varat?
----------------------------------------------------TILL IVE: Om mindre än 1 år, ange 0.
----------------------------------------------------ANTAL ÅR:
Om PanelKod=1, 2 → Fråga F52F
Om PanelKod=3
→ Fråga F52F2
Övriga
→ Fråga F53A
Fråga F52F
Var du i januari 1999 gift eller sambo?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F52G
Övriga svar → Fråga F52H
Fråga F52F2
Var du i januari 1990 gift eller sambo?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F52G
Övriga svar → Fråga F52H
Fråga F52G
Bor ni fortfarande tillsammans?
1 Ja
2 Nej
Om svar =2
Om BARN1antal>0
Om BARN2antal>0
Övriga

→
→
→
→

Fråga F54A
INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A
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Fråga F52H
Har du sedan dess varit gift eller sambo i minst 6 månader?
[Om F50F=01, 02] Räkna inte med din nuvarande make/maka/sambo
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Om BARN1antal>0
Om BARN2antal>0
Övriga

→
→
→
→

Fråga F54A
INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A

Fråga F53A
Har du tidigare varit gift eller sambo i minst 6 månader?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Om BARN1antal>0
Om BARN2antal>0
Övriga

→
→
→
→

Fråga F54A
INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A

Fråga F54A
[Om PanelKod=4, 5 & F54varv=1] Om det rör sig om flera sammanboenden tar vi dem i tur och
ordning. Vi börjar med det första. Vilket år började ni bo tillsammans?
[Om PanelKod=1, 2, 3 eller F54varv>1] Vilket år började ni bo tillsammans?
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Fråga F54B
Vilken månad började ni bo tillsammans?
------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
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Fråga F54C
Var ni någonsin gifta?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F54D
Övriga svar → Fråga F54F
Fråga F54D
Vilket år gifte ni er?
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Fråga F54E
Vilken månad gifte ni er?
------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Fråga F54F
Vilket år slutade ni bo tillsammans?
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Fråga F54G
Vilken månad slutade ni bo tillsammans?
------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
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Fråga F54H
Berodde det på skilsmässa / separation, dödsfall eller något annat?
1 Skilsmässa / separation
2 Dödsfall
3 Annat ...
Om svar =3 → Fråga F54H2
Övriga svar → Fråga F54I
Fråga F54H2
Vilken var orsaken till att ni slutade bo tillsammans?
ANGE ORSAK I KLARTEXT:
Fråga F54I
Har du därefter varit gift eller sambo ytterligare någon gång i minst 6 månader?
[Om F50F=01, 02] Räkna inte med din nuvarande make/maka/sambo
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Om svar =2 & F54H=1
Om BARN1antal>0
Om BARN2antal>0
Övriga

→
→
→
→
→

Fråga F54A
Fråga F54J
INTROBARN1
INTROBARN2
Fråga F56A

Fråga F54J
SVARSKORT 54J
I ditt senast avslutade sammanboende, vem var mest pådrivande i beslutet att separera,
du eller din partner?
1
2
3
4
5

du i mycket högre grad än din partner
du i något högre grad än din partner
du och din partner i lika hög grad
din partner i något högre grad än du
din partner i mycket högre grad än du

Om BARN1antal>0
Om BARN2antal>0
Övriga

→ INTROBARN1
→ INTROBARN2
→ Fråga F56A
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INTROBARN1
[Om BARN1varv=1] Då vill jag ställa några frågor om barnet/barnen i hushållet. Vi börjar med
frågor om ...
[Om BARN1varv >1] Då fortsätter vi med ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Här tas endast barn födda 1992 eller senare upp. [Om BARNantal>0] Om UP undrar,
kommer äldre barn i hushållet att tas upp senare i intervjun.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Här visas en lista med namn på barnet/barnen i hushållet>
Om BARN1relation=03 → Fråga F55A1
Övriga
→ Fråga F55A12
Fråga F55A1
Är <här visas namnet på barnet> ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?
1
2
3
4

Biologiskt barn
Adoptivbarn
Makes/makas/sambos barn
Annat (t.ex. fosterbarn)

Om svar = 1, 2
Om svar =3
Om svar =4
Övriga svar

→
→
→
→

Fråga F55C
Fråga F55A2
Fråga F55A12
Fråga F55A10

Fråga F55A2
Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor han/hon hos den andra föräldern?
97 = ANDRA FÖRÄLDERN DÖD
ANTAL DAGAR PER MÅNAD:
Alla svar → Fråga F55A12;
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Fråga F55C
Bor hans/hennes andra förälder i ditt hushåll nu?
1 Ja
2 Nej
3 ANDRA FÖRÄLDERN DÖD
Om svar =2 → Fråga F55A4
Övriga svar → Fråga F55A10
Fråga F55A4
Hur ofta bor <här visas namnet på barnet> hos sin andra biologiska (adoptiv-) förälder?
1
2
3
4
5

Mer än hälften av tiden
Ungefär hälften av tiden
Mindre än hälften av tiden
Aldrig
ANDRA FÖRÄLDERN DÖD

Om svar =1, 3
Om svar =2
Om svar =4
Övriga svar

→
→
→
→

Fråga F55A5
Fråga F55A7
Fråga F55A6
Fråga F55A10

Fråga F55A5
Ungefär hur många dagar en vanlig månad bor <här visas namnet på barnet/barnen i hushållet>
hos den andra föräldern?
ANTAL DAGAR PER MÅNAD:
Fråga F55A6
SVARSKORT 55A6-8
[Om F55A4=1] Hur ofta träffar <här visas namnet på barnet> dig?
[Om F55A4=3, 4] Hur ofta träffar <här visas namnet på barnet> den andra föräldern?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger i månaden
Mer sällan
Aldrig

Om svar =5 → Fråga F55A8
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Fråga F55A7
SVARSKORT 55A6-8
Hur ofta gör du, <här visas namnet på barnet> och hans/hennes andra förälder någonting
tillsammans?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger i månaden
Mer sällan
Aldrig

Fråga F55A8
SVARSKORT 55A6-8
Hur ofta diskuterar du och <här visas namnet på barnet>s andra förälder
frågor som rör <här visas namnet på barnet>?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger i månaden
Mer sällan
Aldrig

Fråga F55A9
Hur långt ifrån dig bor hans / hennes andra förälder?
7777 = BOR I ANNAT LAND
AVSTÅND I KILOMETER:
Fråga F55A10
Ungefär hur många dagar har du varit föräldraledig för <här visas namnet på barnet>?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar eller månader frånvaro från jobb, studier eller från
arbetslöshet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 INTE ALLS
1 SVAR GES I ANTAL DAGAR
2 SVAR GES I ANTAL MÅNADER
Om svar =1 → Fråga F55A10A
Om svar =2 → Fråga F55A10B
Övriga svar → Fråga F55A11
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Fråga F55A10A
(Ungefär hur många dagar har du varit föräldraledig för <här visas namnet på barnet>?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR:
Alla svar → Fråga F55A11
Fråga F55A10B
(Ungefär hur många månader har du varit föräldraledig för <här visas namnet på barnet>?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal månader frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F55A11
Ungefär hur många dagar har <här visas namnet på barnet>s andra förälder varit föräldraledig
för <här visas namnet på barnet>?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar eller månader frånvaro från jobb, studier eller från
arbetslöshet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 INTE ALLS
1 SVAR GES I ANTAL DAGAR
2 SVAR GES I ANTAL MÅNADER
Om svar =1 → Fråga F55A11A
Om svar =2 → Fråga F55A11B
Övriga svar → Fråga F55A12
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Fråga F55A11A
(Ungefär hur många dagar har <här visas namnet på barnet>s andra förälder varit föräldraledig
för <här visas namnet på barnet>?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR:
Alla svar → Fråga F55A12
Fråga F55A11B
(Ungefär hur många månader har <här visas namnet på barnet>s andra förälder varit
föräldraledig för <här visas namnet på barnet>?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal månader frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F55A12
Vid vilken ålder började <här visas namnet på barnet> gå på dagis, i förskola, hos dagmamma
eller i annan barnomsorg?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange här antal år och i nästa fråga antal månader därutöver. Svaret ska vara så exakt som
möjligt. Om barnet var under ett år, ange 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77 = HAR ALDRIG GÅTT I BARNOMSORG
ÅLDER:
Om svar =77, 88, 99 → Fråga F55A13
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Fråga F55A12A
Var <här visas namnet på barnet> exakt <här visas svaret på F55A12> år eller var han / hon
några månader äldre?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange antal månader utöver antalet år. Om barnet var exakt <här visas svaret på F55A12>
år, ange 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F55A13
Har <här visas namnet på barnet> någon form av besvär, sjukdom eller funktionshinder som
påverkar hans / hennes dagliga liv, t.ex. astma, diabetes, ADHD, dyslexi, nedsatt hörsel?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Om F50I ≥ 1992 & F50I ≤ 2003
Om F50I ≥ 2000 & F50I ≤ 2010
Övriga

→
→
→
→

Fråga F55A13A
Fråga F55A14
Fråga F55A15
BARN1slut

Fråga F55A13A
(Vilket eller vilka besvär, sjukdomar eller funktionshinder?)
ANGE I KLARTEXT:
Om F50I ≥ 1992 & F50I ≤ 2003 → Fråga F55A14
Om F50I ≥ 2000 & F50I ≤ 2010 → Fråga F55A15
Övriga
→ BARN1slut
Fråga F55A14
Får han/hon speciellt stöd i skolan för läs- och skrivsvårigheter eller något annat?
Eller går han/hon i en specialklass eller särskola?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F55A14A
Om F50I ≥ 2000 & F50I ≤ 2010 → Fråga F55A15
Övriga
→ BARN1slut
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Fråga F55A14A
Vilken typ av skola eller stöd?
ANGE I KLARTEXT:
Om F50I ≥ 2000 & F50I ≤ 2010 → Fråga F55A15
Övriga
→ BARN1slut
Fråga F55A15
SVARSKORT 55A15
Hur är tillsynen av <här visas namnet på barnet> huvudsakligen ordnad på vardagarna, säg
mellan kl 8 och 5 (eller under annan tid då du / ni arbetar)?
--------------------------------------------------------------------TILL IVE: För skolbarn ange tillsyn utanför skoltid.
--------------------------------------------------------------------1 Barnet klarar sig själv hemma
2 Förälder hemma
3 Far-/ morförälder eller annan släkting
4 Privat dagmamma
5 Föräldrakooperativ eller annat privat daghem / förskola
6 Kommunal dagmamma (inkl. Trefamiljsystem)
7 Kommunalt daghem/förskola
8 Förskoleklass / sexårsverksamhet
9 Fritidshem
10 Egen barnflicka (anställd)
BARN1SLUT

***Hoppstation

Om BARN1varv<BARN1antal
→ INTROBARN1
Om BARN1varv=BARN1antal & BARN2antal>0 → INTROBARN2
Om BARN1varv=BARN1antal
→ Fråga F56A
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INTROBARN2
[Om BARN1antal=0 & BARN2varv=1] Då vill jag ställa några frågor om barnet / barnen i
hushållet. Vi börjar med frågor om ...
[Om BARN1antal>0 eller BARN2varv>1] Då fortsätter vi med ...
------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Här tas upp barn födda 1991 eller tidigare.
------------------------------------------------------------------------<Här visas en lista med namn på barnet/barnen i hushållet>
Fråga F55A16A
Är <här visas namnet på barnet> ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?
1
2
3
4

Biologiskt barn
Adoptivbarn
Makes/makas/sambos barn
Annat (t.ex. fosterbarn)

Om svar =1, 2 → Fråga F55A16B
Övriga svar
→ Fråga F55A19
Fråga F55A16B
Bor <här visas namnet på barnet>s andra förälder i ditt hushåll nu?
1 Ja
2 Nej
3 ANDRA FÖRÄLDERN DÖD
Fråga F55A19
SVARSKORT 55A19
Vilken är <här visas namnet på barnet>s högsta avslutade utbildning?
1
2
3
4
5
6
7

Grundskola
Yrkesutbildning
(minst 2 år, t.ex. yrkeslinje/-program på gymnasiet)
2-årigt teoretiskt gymnasium
3-4 -årigt teoretiskt gymnasium
Högskoleutbildning
(t.ex. sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare)
Universitetsexamen
(t.ex. civilingenjör, civilekonom, fil kand.)
Annan utbildning ...

Om svar =7 → Fråga F55A192
Övriga svar → Fråga F55A19A
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Fråga F55A192
(Vilken annan utbildning har han/hon?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om utländsk utbildning, ange även i vilket land, t.ex. "utbildning till frisör i Finland".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE UTBILDNING:
Fråga F55A19A
Studerar han/hon något för närvarande?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F55A19B
Övriga svar → Fråga F55A20

58

LNU 2010

Fråga F55A19B
SVARSKORT 55A19B
På vilken nivå studerar han/hon?
1
2
3
4
5
6

Grundskola
Yrkesutbildning
(t.ex. yrkesprogram på gymnasiet)
Teoretiskt gymnasieprogram
Högskoleutbildning
(t.ex. sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare)
Universitetsexamen
(t.ex. civilingenjör, civilekonom, fil kand.)
Annan utbildning ...

Om svar =6 → Fråga F55A19C
Övriga svar → Fråga F55A20
Fråga F55A19C
(Vilken annan utbildning går han/hon?)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om utländsk utbildning, ange även i vilket land, t.ex. "utbildning till frisör i Finland".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE UTBILDNING:
Fråga F55A20
Vilken är hans/hennes huvudsakliga sysselsättning för närvarande?
1
2
3
4
5
6

Anställd
Egen företagare
Arbetslös
Studerande
Värnpliktig
Annat ...

Om svar =6
→ Fråga F55A20A
Om F50I ≤ 1985 → Fråga F55A21A
Övriga
→ BARN2slut
Fråga F55A20A
(Vilken är hans/hennes huvudsakliga sysselsättning för närvarande?)
BESKRIV ANNAN SYSSELSÄTTNING:
Om F50I ≤ 1985 → Fråga F55A21A
Övriga
→ BARN2slut
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Fråga F55A21A
Vilket yrke har han/hon?
1 REGISTRERA YRKE
2 JOBBAR INTE FÖR NÄRVARANDE
3 HAR ALDRIG ARBETAT
Om svar =1, 2 → Fråga F55A21B
Övriga svar
→ Fråga F55A21D
Fråga F55A21B
Vilket yrke har/hade han/hon i sitt senaste arbete?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om <här visas namnet på barnet> aldrig jobbat, backa till föregående fråga och ange 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE YRKE I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F55A21D
Fråga F55A21C
Välj yrket i listan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: <Här visas namnet på barnet>s senaste yrke: <här visas svaret på F55A21B>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F55A21CC
Övriga svar → Fråga F55A21F
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Fråga F55A21CC
Vilka är/var hans/hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad är/var det för typ av företag han/hon huvudsakligen arbetar/arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort är/var företaget? Hur många anställda?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. <Här visas
namnet på barnet>s (senaste) yrke: <här visas svaret på F55A21B>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → Fråga F55A21F
Fråga F55A21D
Är han/hon utbildad till något yrke?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F55A21E
Övriga svar → BARN2slut
Fråga F55A21E
Vilket yrke är han/hon utbildad till?
ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → BARN2slut
Övriga svar
→ Fråga F55A21E2
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Fråga F55A21E2
Välj yrket i listan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: <Här visas namnet på barnet> är utbildad till yrke: <här visas svaret på F55A21E>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F55A21E3
Övriga svar → BARN2slut
Fråga F55A21E3
Vilka arbetsuppgifter är han/hon utbildad till?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. <Här visas
namnet på barnet> är utbildad till yrke: <här visas svaret på F55A21E>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → BARN2slut
Fråga F55A21F
Frågan behöver ej ställas om svaret är givet.
Har han/hon mest varit anställd eller egen företagare i det yrket?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan behöver inte ställas om svaret är uppenbart, t.ex. domare, byrådirektör, officer.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Anställd
2 Egen företagare / jordbrukare
F8 = VET EJ
BARN2SLUT

***Hoppstation

Om BARN2varv<BARN2antal → INTROBARN2
Om BARN2varv>BARN2antal → Fråga F56A
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Fråga F56A
Har du eller har du haft några barn som nu INTE bor tillsammans med dig?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna även med adoptivbarn och om UP haft något barn som avlidit. Ta med styvbarn och
fosterbarn, om UP räknar det som sitt eget.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F56B
Övriga svar → INTROIV
Fråga F56B
Hur många barn är det sammanlagt? (Som alltså inte bor med dig nu.)
ANTAL BARN SOM EJ BOR MED UP:
Om svar =88, 99 → INTROIV
Övriga svar
→ Fråga F56C
Fråga F56C
[Om BARN3antal>1 & BARN3varv=1] Då tar vi ett barn i taget och börjar med det yngsta. Är
det en son eller dotter?
[Om BARN3antal>1 & BARN3varv>1] Då tar vi nästa barn. Är det en son eller dotter?
1 Son
2 Dotter
Om svar =8, 9 → INTROIV
Övriga svar
→ Fråga F56D
Fråga F56D
Vilket år är han/hon född?
ANGE FÖDELSEÅR (ÅÅÅÅ):
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Fråga F56E
Vilken månad är han/hon född?
------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
------------------------------------------------------------------------------------------ANGE FÖDELSEMÅNAD (MM):
Fråga F57A
Är han/hon ditt biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn?
--------------------------------------------------TILL IVE: Om barnet avlidit, ange 5.
--------------------------------------------------1
2
3
4
5

Biologiskt barn
Adoptivbarn
Makes / makas / sambos barn
Annat (t.ex. fosterbarn)
AVLIDEN

Om svar =1, 2 & F50A≠1
Om svar =1, 2 & F50A=1 & F56D ≥ 1992
Om svar =1, 2 & F50A=1
Om svar =3, 4
Om svar =5
Övriga

→
→
→
→
→
→

Fråga F57B
Fråga F57C
Fråga F57D2
Fråga F57D2
BARN3slut
INTROIV

Fråga F57B
Bor hans/hennes andra förälder i ditt hushåll nu?
1 Ja
2 Nej
3 ANDRA FÖRÄLDERN DÖD
Om svar =2 & F56D ≥ 1992 → Fråga F57C
Övriga svar
→ Fråga F57D2
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Fråga F57C
Bor han/hon hos sin andra förälder nu?
1 Ja
2 Nej
3 ANDRA FÖRÄLDERN DÖD (om F50A=1)
Fråga F57D2
Vilket år började du och detta barn bo tillsammans?
--------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Vanligtvis barnets födelseår <här visas barnets födelseår>.
--------------------------------------------------------------------------------------7777 = HAR ALDRIG BOTT TILLSAMMANS MED DETTA BARN
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =8888, 9999
Om svar =7777 & F57A=1, 2 & F56D=1992-2010
Om svar =7777
Övriga svar

→
→
→
→

Fråga F57E1
Fråga F57E3
Fråga F57F
Fråga F57D3

Fråga F57D3
Och vilken månad (började ni bo tillsammans)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Vanligtvis barnets födelsemånad <här visas barnets födelsemånad>. Om UP inte vet,
försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
--------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Fråga F57E1
Vilket år slutade ni bo i samma hushåll?
ANGE ÅR (ÅÅÅÅ):
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Fråga F57E2
Vilken månad (slutade ni bo i samma hushåll)?
------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Om F57A=1, 2 & F56D=1992-2010 → Fråga F57E3
Övriga svar
→ Fråga F57F
Fråga F57E3
Ungefär hur många dagar har du varit föräldraledig för detta barn?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar eller månader frånvaro från jobb, studier eller från
arbetslöshet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 INTE ALLS
1 SVAR GES I ANTAL DAGAR
2 SVAR GES I ANTAL MÅNADER
Om svar =1 → Fråga F57E4
Om svar =2 → Fråga F57E5
Övriga svar → Fråga F57E6
Fråga F57E4
(Ungefär hur många dagar har du varit föräldraledig för detta barn?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR:
Alla svar → Fråga F57E6
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Fråga F57E5
(Ungefär hur många månader har du varit föräldraledig för detta barn?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal månader frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F57E6
Ungefär hur många dagar har hans/hennes andra förälder varit föräldraledig för honom/henne?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar eller månader frånvaro från jobb, studier eller från
arbetslöshet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 INTE ALLS
1 SVAR GES I ANTAL DAGAR
2 SVAR GES I ANTAL MÅNADER
Om svar =1 → Fråga F57E7
Om svar =2 → Fråga F57E8
Övriga svar → Fråga F57F
Fråga F57E7
(Ungefär hur många dagar har hans/hennes andra förälder varit föräldraledig för
honom/henne?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal dagar frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR:
Alla svar

→ Fråga F57F
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Fråga F57E8
(Ungefär hur många månader har hans/hennes andra förälder varit föräldraledig för
honom/henne?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange ungefärligt antal månader frånvaro från jobb, studier eller från arbetslöshet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F57F
SVARSKORT 57F-G
Hur ofta brukar du träffa honom/henne?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Fråga F57G
SVARSKORT 57F-G
Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller
annan liknande kontakt med honom/henne?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Fråga F57H1
Var bor han/hon? Det räcker med postnumret och orten. Vilket postnummer är det?
(Kan du de tre första siffrorna i postnumret?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange åtminstone de tre första siffrorna i postnumret. Om UP inte vet, tryck F8.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000 = BOR UTOMLANDS
ANGE POSTNUMMER (PPPPP):
Om svar =00000 → Fråga F57H4
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Fråga F57H2
... och vilken ort är det?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------1 = ORTEN FINNS EJ I LISTAN
ORT: <Här visas en lista med Sveriges orter>
Om svar =1
→ Fråga F57H3
Om F56D ≤ 1991 → Fråga F57J
Övriga
→ BARN3slut
Fråga F57H3
(... och vilken ort är det?)
ANGE ORT I KLARTEXT:
Om F56D ≤ 1991 → Fråga F57J
Övriga
→ BARN3slut
Fråga F57H4
Vilket land bor han/hon i?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1
→ Fråga F57H5
Om F56D ≤ 1991 → Fråga F57J
Övriga
→ BARN3slut
Fråga F57H5
(Vilket land bor han/hon i?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
Om F56D ≤ 1991 → Fråga F57J
Övriga
→ BARN3slut
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Fråga F57J
SVARSKORT 57J
Vilken är den högsta avslutade utbildning han/hon har?
1
2
3
4
5
6
7

Grundskola
Yrkesutbildning
(minst 2 år, t.ex. yrkeslinje/-program på gymnasiet)
2-årigt teoretiskt gymnasium
3-4 -årigt teoretiskt gymnasium
Högskoleutbildning
(t.ex. sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare)
Universitetsexamen
(t.ex. civilingenjör, civilekonom, fil kand.)
Annan utbildning ...

Om svar =7 → Fråga F57J2
Övriga svar → Fråga F57JI2
Fråga F57J2
(Vilken annan utbildning har han/hon?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om utländsk utbildning, ange även i vilket land, t.ex. "utbildning till frisör i Finland".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE UTBILDNING:
Fråga F57JI2
Studerar han/hon något för närvarande?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F57J3
Om F56D ≤ 1985 → Fråga F57K
Övriga
→ BARN3slut
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Fråga F57J3
SVARSKORT 57J3
På vilken nivå studerar han/hon?
1
2
3
4
5
6

Grundskola
Yrkesutbildning
(t.ex. yrkesprogram på gymnasiet)
Teoretiskt gymnasieprogram
Högskoleutbildning
(t.ex. sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare)
Universitetsexamen
(t.ex. civilingenjör, civilekonom, fil kand.)
Annan utbildning ...

Om svar =6
→ Fråga F57J4
Om F56D ≤ 1985 → Fråga F57K
Övriga
→ BARN3slut
Fråga F57J4
(Vilken annan utbildning går han/hon?)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om utländsk utbildning, ange även i vilket land, t.ex. "utbildning till frisör i Finland".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE UTBILDNING:
Om F56D ≤ 1985 → Fråga F57K
Övriga
→ BARN3slut
Fråga F57K
Vilket yrke har han/hon?
1 REGISTRERA YRKE
2 JOBBAR INTE FÖR NÄRVARANDE
3 HAR ALDRIG ARBETAT
Om svar =1, 2 → Fråga F57K2
Övriga svar
→ Fråga F57K4
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Fråga F57K2
[Om F57K=1] Vilket yrke har han/hon?
[Om F57K=2] Vilket yrke hade han/hon i sitt senaste arbete?
------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om han/hon aldrig jobbat, backa till föregående fråga och ange 3.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE YRKE I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F57K4
Fråga F57K3
Välj yrket i listan.
---------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Barnets (senaste) yrke: <här visas svaret på F57K2>
---------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F57K3A
Övriga svar → Fråga F57K61

1

Ändrat av AJ, PA, BG 100426

Tidigare angivet hopp var övriga svar → F57K4
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Fråga F57K3A
Vilka är/var hans/hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad är/var det för typ av företag han/hon huvudsakligen arbetar/arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort är/var företaget? Hur många anställda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Barnets
(senaste) yrke: <här visas svaret på F57K2>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → Fråga F57K62
Fråga F57K4
Är han/hon utbildad till något yrke?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F57K5
Övriga svar → BARN3slut
Fråga F57K5
Vilket yrke är han/hon utbildad till?
ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → BARN3slut
Övriga svar
→ Fråga F57K5A

2

Ändrat av AJ, PA, BG 100426
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Fråga F57K5A
Välj yrket i listan.
----------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Barnet är utbildat till yrke: <här visas svaret på F57K5>
----------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F57K5B
Övriga svar → BARN3slut
Fråga F57K5B
Vilka arbetsuppgifter är han/hon utbildad till?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Barnet är
utbildat till yrke: <här visas svaret på F57K5>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → BARN3slut
Fråga F57K6
Frågan behöver ej ställas om svaret är givet.
Har han/hon mest varit anställd eller egen företagare i det yrket?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan behöver inte ställas om svaret är uppenbart, t.ex. domare, byrådirektör, officer.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Anställd
2 Egen företagare / jordbrukare
F8 = VET EJ
BARN3SLUT

***Hoppstation

Om BARN3varv<BARN3antal → F56C
Om BARN3varv=BARN3antal → INTROIV
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IV. KONTAKTER MED UPPVÄXTFAMILJ OCH VÄNNER
INTROIV
[Om (F50F=06 & F50H=1)& (F50F=06 & F50H=2)] Nu kommer några frågor om dina vänner.
[Övriga]

Nu kommer några frågor om dina föräldrar och vänner.

Om (F50F=06 & F50H=1)& (F50F=06 & F50H=2) dvs. respondenten bor med mor och
far i samma hushåll
→ Fråga F72A
Om F50F=06 & F50H=2 dvs. respondenten bor enbart med mor i samma hushåll → Fråga F71A
Fråga F70A
Vilket år föddes din mor?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Om F26B=3, 5 → Fråga F70C
Fråga F70B
Lever din mor?
1 Ja
2 Nej
F8 = VET EJ
Om svar =1
→ Fråga F70D
Om svar =8, 9 & (F50F=06 & F50H=1) → Fråga F72A
Om svar =8,9
→ Fråga F71A
Fråga F70C
Vilket år avled din mor?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Om F50F=06 & F50H=1 → Fråga F72A
Övriga
→ Fråga F71A
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Fråga F70D
Bor din mor ihop med din far /någon partner eller är hon ensamstående?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Änka som lever med en ny partner, ange 2. Änka lever som ensamstående, ange 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Bor med fadern
2 Bor med annan partner
3 Ensamstående
F8 = VET EJ
Fråga F70E1
Var bor din mor? Det räcker med postnumret och orten. Vilket postnummer är det?
(Kan du de tre första siffrorna i postnumret?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange åtminstone de tre första siffrorna i postnumret. Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000 = BOR UTOMLANDS
ANGE POSTNUMMER (PPPPP):
Om svar =00000 → Fråga F70E4
Fråga F70E2
... och vilken ort är det?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------1 = ORTEN FINNS EJ I LISTAN
ORT: <Här visas en lista med Sveriges orter>
Om svar =1 → Fråga F70E3
Övriga svar → Fråga F70F
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Fråga F70E3
(... och vilken ort är det?)
ANGE ORT I KLARTEXT:
Alla svar → Fråga F70F
Fråga F70E4
Vilket land bor hon i?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F70E5
Övriga svar → Fråga F70F
Fråga F70E5
(Vilket land bor hon i?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
Fråga F70F
SVARSKORT 70-72
Hur ofta brukar du träffa din mor?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig
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Fråga F70G
SVARSKORT 70-72
Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande kontakt med
din mor?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Om F50F=06 & F50H=1 → Fråga F72A
Fråga F71A
Vilket år föddes din far?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Om F26B=3, 4 → Fråga F71C
Om F70D=1
→ Fråga F71F
Fråga F71B
Lever din far?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F71D
Om svar =8, 9 → Fråga F72A
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Fråga F71C
Vilket år avled din far?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Alla svar → Fråga F72A
Fråga F71D
Bor din far ihop med någon partner eller är han ensamstående?
(1 Bor med modern)***
2 Bor med en partner
3 Ensamstående
F8 = VET EJ
*** Detta svarsalternativ finns inte som ett reellt svarsalternativ utan imputeras från F70D om
F70D=1
Fråga F71E1
Var bor din far? Det räcker med postnumret och orten. Vilket postnummer är det?
(Kan du de tre första siffrorna i postnumret?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange åtminstone de tre första siffrorna i postnumret. Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------00000 = BOR UTOMLANDS
ANGE POSTNUMMER (PPPPP):
Om svar =00000 → Fråga F71E4
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Fråga F71E2
... och vilken ort är det?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------1 = ORTEN FINNS EJ I LISTAN
ORT: <Här visas en lista med Sveriges orter>
Om svar =1 → Fråga F71E3
Övriga svar → Fråga F71F
Fråga F71E3
(... och vilken ort är det?)
ANGE ORT I KLARTEXT:
Alla svar → Fråga F71F
Fråga F71E4
Vilket land bor han i?
-------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, tryck F8.
-------------------------------------------------1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F71E5
Övriga svar → Fråga F71F
Fråga F71E5
(Vilket land bor han i?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
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Fråga F71F
SVARSKORT 70-72
Hur ofta brukar du träffa din far?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Fråga F71G
SVARSKORT 70-72
Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande kontakt med
din far?
1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Fråga F72A
Hur många NÄRA vänner skulle du säga att du har?
Räkna inte familjemedlemmar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna även nära vänner bland arbetskamrater, grannar och släktingar men räkna inte
föräldrar, syskon, barn eller make/maka/sambo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE ANTAL:
Om svar = 0, 888, 999 → INTROV
Om svar =1
→ Fråga F72B1B
Om svar >1
→ Fråga F72B2B
Fråga F72B1B
Är din vän man eller kvinna?
1 Man
2 Kvinna
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Fråga F72B1C
Är din vän...
... född i annat land än Sverige?
--------------------------------------------TILL IVE: Avser UP:s nära vän.
--------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F72B1E
Är din vän...
... arbetslös för närvarande?
--------------------------------------------TILL IVE: Avser UP:s nära vän.
--------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Alla svar → Fråga F72D
Fråga F72B2B
Hur många av dina nära vänner är ...
... män?
ANTAL:
Fråga F72B2C
Hur många av dina nära vänner är ...
... födda i annat land än Sverige?
ANTAL:
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Fråga F72B2E
Hur många av dina nära vänner är ...
... arbetslösa för närvarande?
ANTAL:
Fråga F72D
SVARSKORT 70-72
[Om F72A=1] Hur ofta brukar du träffa honom/henne?
[Om F72A>1] Hur ofta brukar du träffa honom/henne /någon av dessa nära vänner?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna med samtliga vänner, dvs. inte en speciell vän (se vidare instruktion i F4).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig

Fråga F72E
SVARSKORT 70-72
Hur ofta brukar du ha kontakt per telefon, e-post, SMS, chatt eller annan liknande kontakt med
honom/henne /någon av dessa nära vänner?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna med samtliga vänner, dvs. inte en speciell vän (se vidare instruktion i F4).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

Flera gånger i veckan
Ungefär en gång i veckan
1 - 3 gånger per månad
Mer sällan
Aldrig
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Fråga F72F1
Vilket yrke har han/hon /din vän? Om du tänker på den person som du betraktar som din
NÄRMASTE vän, vilket yrke har han/hon? Räkna alltså inte familjemedlemmar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser UP:s nära vän. Räkna även nära vänner bland arbetskamrater, grannar och
släktingar men räkna inte föräldrar, syskon, barn eller make/maka/sambo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 REGISTRERA YRKE
2 ARBETAR INTE FÖR NÄRVARANDE
3 HAR ALDRIG ARBETAT
Om svar =1,2 → Fråga F72F2
Övriga svar → Fråga F72F4
Fråga F72F2
Vilket yrke har/hade han/hon i sitt senaste arbete?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP:s närmaste vän aldrig arbetat, backa till föregående fråga och ange 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F72F4
Fråga F72F3
Välj yrket i listan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Närmaste vännens (senaste) yrke: <här visas svaret på F72F2>
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F72F3A
Övriga svar → Fråga F72G
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Fråga F72F3A
Vilka är/var hans/hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad är/var det för typ av företag han/hon huvudsakligen arbetar/arbetade på? Vilken bransch?
Hur stort är/var företaget? Hur många anställda?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen.
Närmaste vännens (senaste) yrke: <här visas svaret på F72F2>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → Fråga F72G
Fråga F72F4
Är han/hon utbildad till något yrke?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F72F5
Övriga svar → Fråga F72F6
Fråga F72F5
Vilket yrke är han/hon utbildad till?
ANGE YRKET I KLARTEXT:
Om svar =88888, 99999 → INTROV
Övriga svar
→ Fråga F72F5A

85

LNU 2010

Fråga F72F5A
Välj yrket i listan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Närmaste vännen är utbildad till yrke: <här visas svaret på F72F5>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F72F5B
Övriga svar → INTROV
Fråga F72F5B
Vilka arbetsuppgifter är han/hon utbildad till?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. Närmaste
vännen är utbildad till yrke: <här visas svaret på F72F5>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Alla svar → INTROV
Fråga F72F6
SVARSKORT 72F6
Vilken är den högsta avslutade utbildning han/hon har?
1
2
3
4
5
6
7

Grundskola
Yrkesutbildning
(minst 2 år, t.ex. yrkeslinje/program på gymnasiet)
2-årigt teoretiskt gymnasium
3 - 4-årigt teoretiskt gymnasium
Högskoleutbildning (t.ex. sjuksköterska, fritidspedagog, förskollärare)
Universitetsexamen (t.ex. civilingenjör, civilekonom, fil.kand.)
Annan utbildning ...

Om svar =7 → Fråga F72F7
Övriga svar → INTROV
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Fråga F72F7
(Vilken annan utbildning har han/hon?)
---------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om utländsk utbildning, ange även land.
---------------------------------------------------------------------ANGE UTBILDNING I KLARTEXT:
Alla svar → INTROV
Fråga F72G
Frågan behöver ej ställas om svaret är uppenbart (t.ex. domare, byrådirektör, officer).
Har han/hon mest varit anställd eller egen företagare i det yrket?
------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser närmaste vännens (senaste) yrke: <här visas svaret på F72F2>
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Anställd
2 Egen företagare / jordbrukare
F8 = VET EJ
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V. UTBILDNING
INTROV
Och nu kommer några frågor om utbildning.
Fråga F81
Hur många år har din sammanlagda skol- och yrkesutbildning på heltid varat?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Från första klass och uppåt. Deltidsutbildning räknas om till motsvarande tid på heltid. Om
UP själv tar upp lärlingstid - räkna med den. Om UP aldrig har gått i skolan, ange 0.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
Om svar =0 & uppgift om UP:s utbildning finns i SCB:s register
→ Fråga F84
Om svar =0 & uppgift om UP:s utbildning saknas i SCB:s register → Fråga F84B
Fråga F82A
Har du gått någon yrkesutbildning?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser utbildningar som är direkt inriktade mot ett yrke, t.ex. sjuksköterska,
byggnadsarbetare och lärare. Avser INTE allmänna utbildningar även om de är inriktade mot en viss
sektor, t.ex. fil kand., naturvetenskaplig gymnasieutbildning etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F82B
Övriga svar → Fråga F83A
Fråga F82B
Hur många år har din sammanlagda yrkesutbildning på heltid varat?
-------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP själv tar upp lärlingstid - räkna med den.
-------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
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Fråga F83A
Har du gått din högsta avslutade utbildning i Sverige?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP delvis har gått sin högsta utbildning i annat land, tänk på det land som
utbildningen avslutades i, dvs. landet där det examinerande lärosätet ligger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =2
→ Fråga F83B
Om uppgift om UP:s utbildning finns i SCB:s register
→ Fråga F84
Om uppgift om UP:s utbildning saknas i SCB:s register → Fråga F84B
Fråga F83B
I vilket annat land har du gått din högsta avslutade utbildning?
---------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser landet för det examinerande lärosätet.
---------------------------------------------------------------------------1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1
→ Fråga F83C
Om uppgift om UP:s utbildning finns i SCB:s register
→ Fråga F84
Om uppgift om UP:s utbildning saknas i SCB:s register → Fråga F84B
Fråga F83C
(I vilket annat land har du gått din högsta avslutade utbildning?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
Om uppgift om UP:s utbildning finns i SCB:s register
→ Fråga F84
Om uppgift om UP:s utbildning saknas i SCB:s register → Fråga F84B
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Fråga F84
Hos oss på Statistiska centralbyrån finns ett utbildningsregister över hela svenska befolkningen
och där står att din högsta utbildning är ...
<Här visas uppgifter från SCB:s register som utbildningens nivå samt utbildningens inriktning>
Stämmer det?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F85A
Fråga F84B
[Om F84≠2] Vilken är din högsta avslutade utbildning?
[Om F84=2] Jag behöver då ställa några frågor för att korrigera uppgifterna.
Vilken är din högsta avslutade utbildning?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser t.ex. gymnasium, Komvux, folkhögskola, yrkesutbildning på speciella skolor,
internutbildningar, högskola eller universitet. Anteckna även namnet på skolan / lärosätet!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESKRIV UTBILDNINGEN:
Om svar =99999 → Fråga F85A
Om F83A=1
→ Fråga F84D
Fråga F84C
SVARSKORT 84C
Kan du på ett ungefär ange vad den svenska motsvarigheten är?
--------------------------------------------------------------------TILL IVE: Gäller UP:s högsta avslutade utbildning.
--------------------------------------------------------------------0
1
2
3
4
5
6
7

Ofullständig grundskola
Grundskola, lägsta obligatoriska utbildning
Yrkesutbildning för manuellt arbete
Teoretisk utbildning på gymnasienivå
Utbildning efter gymnasiet, dock ej universitet
Universitet kortare än 3 år
Universitet 3 år eller längre, dock ej forskarutbildning
Forskarutbildning
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Fråga F84D
Ledde denna utbildning till något speciellt yrke eller titel?
1 Ja ...
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F84D2
Övriga svar → Fråga F84E1
Fråga F84D2
Vilket yrke eller titel?
ANGE YRKE/TITEL:
Fråga F84E1
Studerade du på heltid?
1 Ja
2 Nej
Fråga F84E
[Om F84E1=1] Hur lång var den utbildningen?
[Om F84E1>1] Om du hade studerat på heltid, hur lång hade den utbildningen då varit?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange antal år här och antal månader i nästa fråga. Om utbildningen varat kortare tid än
ett år, ange 0.
1 termin = 6 månader 2 terminer = 1 år OBS! Om UP gått en utbildning i 3terminssystem: 1 termin = 4 månader.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
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Fråga F84E2
( ... och hur många månader?)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange antal månader utöver de år som angavs i förra frågan. Om UP bara kan ange
ungefärligt antal år, ange 0.
1 termin = 6 månader OBS! Om UP gått en utbildning i 3terminssystem: 1 termin = 4 månader.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Fråga F84F
Vilket år slutförde du den utbildningen?
ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Om svar =8888, 9999 → Fråga F85A
Fråga F84F2
... och vilken månad (slutförde du den utbildningen)?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE MÅNAD (MM):
Fråga F85A
Studerar du något för närvarande?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F85B
Om F83A≠2 → Fråga F86
Om F83A=2 → Fråga F87A
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Fråga F85B
SVARSKORT 85B
Vad för slags utbildning går du?
Flera svar kan anges med mellanslag emellan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kurs i svenska (SFI)
Grundskola / grundskolekompetens
Gymnasium ...
Komvux ...
Arbetsmarknadsutbildning
Enstaka kurser på universitet eller högskola
Program eller linje på universitet eller högskola som leder till universitetsexamen ...
Forskarutbildning
Annan utbildning ...

Om svar =3
Om svar =4
Om svar =7
Om svar =9
Om F83A≠2
Om F83A=2

→
→
→
→
→
→

Fråga F85B3
Fråga F85B4
Fråga F85B7A
Fråga F85B9
Fråga F86
Fråga F87A

Fråga F85B3
(Vilken linje eller vilket program på gymnasiet?)
ANGE LINJE/PROGRAM:
Om F85B=4
Om F85B=7
Om F85B=9
Om F83A≠2
Om F83A=2

→
→
→
→
→

Fråga F85B4
Fråga F85B7A
Fråga F85B9
Fråga F86
Fråga F87A

Fråga F85B4
(Vilken eller vilka kurser på Komvux?)
ANGE KURS:
Om F85B=7 → Fråga F85B7A
Om F85B=9 → Fråga F85B9
Om F83A≠2 → Fråga F86
Om F83A=2 → Fråga F87A
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Fråga F85B7A
(Vilket program eller vilken linje går du?)
ANGE PROGRAM/LINJE:
Om F85B=9 → Fråga F85B9
Om F83A≠2 → Fråga F86
Om F83A=2 → Fråga F87A
Fråga F85B9
(Vad för slags utbildning går du nu?)
ANGE UTBILDNING:
Om F83A≠2 → Fråga F86
Om F83A=2 → Fråga F87A
Fråga F86
Har du någon gång studerat vid en skola eller ett lärosäte i ett annat land än Sverige?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna även med icke slutförda utbildningar och utbildningar som slutförts i Sverige (t.ex.
utbytesstudier).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F87A
Om PanelKod=1, 2, 3 &
(PanelSyssla=10 eller (PanelSyssla=8 & UP:s födelseår ≤ 1939)) → INTROVII
Övriga
→ INTROVI
Fråga F87A
Hur många år och månader har du sammanlagt studerat i annat land än Sverige?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange antal år här och antal månader i nästa fråga. Om utbildningen varat kortare tid än
ett år, ange 0. Om UP studerat på deltid, räkna om till heltid. 1 termin = 6 månader; 2 terminer = 1 år
OBS! Om UP gått en utbildning i 3-terminssystem: 1 termin = 4 månader. Om UP gått i skola i flera
olika länder, ange det sammanlagda antalet utbildningsår utanför Sverige.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE ANTAL ÅR:
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Fråga F87A2
(... och hur många månader?)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Ange antal månader utöver de år som angavs i förra frågan. Om UP bara kan ange
ungefärligt antal år, ange 0. Om UP studerat på deltid, räkna om till heltid. 1 termin = 6 månader
OBS! Om UP gått en utbildning i 3-terminssystem: 1 termin = 4 månader.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL MÅNADER:
Om F83A=2 & PanelKod=1, 2, 3 & (PanelSyssla=10 eller (PanelSyssla=8 & UP:s födelseår ≤
1939))
→ INTROVII
Om F83A=2 → INTROVI
Fråga F87B
I vilket land gick du din utländska utbildning?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna även med icke slutförda utbildningar och utbildningar som slutförts i Sverige (t.ex.
utbytesstudier).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F87B2
Övriga svar → Fråga F87C
Fråga F87B2
(I vilket annat land gick du din högsta utländska utbildning?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
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Fråga F87C
Vad är/var det för utbildning?
(Kan du beskriva den för mig? Vad var det för skola du gick/går på?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser UP:s högsta utländska utbildning. Räkna även med icke slutförda utbildningar. Be
UP att beskriva utbildningen. Anteckna namnet på skolan / lärosätet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESKRIV UTBILDNING:
Fråga F87D
SVARSKORT 87D
Kan du ange vilken nivå utbildningen motsvarar i Sverige?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser UP:s högsta utländska utbildning. Räkna även med icke slutförda utbildningar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0
1
2
3
4
5
6
7

Ofullständig grundskola
Grundskola, lägsta obligatoriska utbildning
Yrkesutbildning för manuellt arbete
Teoretisk utbildning på gymnasienivå
Utbildning efter gymnasiet, dock ej universitet
Universitet kortare än 3 år
Universitet 3 år eller längre, dock ej forskarutbildning
Forskarutbildning

Fråga F87E
Slutförde du den utbildningen i <här visas svaret på F87B / F87B2>?
1
2
3
4

Ja
Nej, i Sverige
Nej, i annat land ...
Utbildningen är inte slutförd

Om svar =1, 2
Om svar =3
Om PanelKod=1, 2, 3 &
(PanelSyssla=10 eller (PanelSyssla=8 & UP:s födelseår ≤ 1939))
Övriga

→ Fråga F87F
→ Fråga F87E2
→ INTROVII
→ INTROVI
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Fråga F87E2
I vilket land slutförde du utbildningen?
1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F87E3
Övriga svar → Fråga F87F
Fråga F87E3
(I vilket land slutförde du utbildningen?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
Fråga F87F
Vilket år slutförde du den utbildningen?
ANGE ÅRTAL (ÅÅÅÅ):
Om svar =8888, 9999 & PanelKod=1, 2, 3 &
(PanelSyssla=10 eller (PanelSyssla=8 & UP:s födelseår ≤ 1939)) → INTROVII
Om svar =8888, 9999
→ INTROVI
Fråga F87F2
... och vilken månad (slutförde du den utbildningen)?
ANGE MÅNAD (MM):
Om PanelKod=1, 2, 3 &
(PanelSyssla=10 eller (PanelSyssla=8 & UP:s födelseår ≤ 1939)) → INTROVII
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VI. SYSSELSÄTTNINGSBIOGRAFI
INTROVI
Då har vi kommit till frågor om sysselsättning.
Fråga F100
Ungefär hur många år har du arbetat sammanlagt?
---------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP har arbetat mindre än 6 månader, ange 0.
---------------------------------------------------------------------------------77 = UP HAR ALDRIG ARBETAT
ANTAL ÅR:
Om svar =0, 77
Om PanelKod=1, 2, 3 & PanelSyssla=1
Om PanelKod=1, 2, 3 & PanelSyssla=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Övriga

→
→
→
→

Fråga F119A
Fråga F107E
Fråga F107EA
Fråga F101A

Fråga F107E
Vid förra intervjutillfället, i <här visas månad och år när förra intervjun fördes>, berättade du att
du var <här visas uppgifter om det yrke som angavs då >.
Är du kvar i samma befattning på samma arbetsplats idag?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning beskriver den titel, tjänst eller
jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter. Att bli chef innebär byte av
befattning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
3 UPPGIFTEN FRÅN <här visas månad och år när förra intervjun fördes> ÄR FEL
Om svar =1
Om svar =2
Om svar =3
Om svar =8, 9

→
→
→
→

Fråga F107F
Fråga F111
Fråga F107E1
Fråga F108C
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Fråga F107EA
Vid förra intervjutillfället, i <här visas månad och år när förra intervjun fördes>, berättade du att
du <här visas uppgifter om den sysselsättning som angavs då>.
Vilket år slutade du eller gjorde uppehåll (första gången) i denna sysselsättning?
Räkna med alla uppehåll som varade minst en månad.
7777 = SYSSELSÄTTNINGEN PÅGÅTT UTAN UPPEHÅLL
3333 = UPPGIFTEN FRÅN <här visas månad och år när förra intervjun fördes> ÄR FEL
SLUTADE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =3333 → Fråga F107E1
Om svar =7777 → INTROVII
Om svar =9999 → SYSstart
Fråga F107EB
[Om F107EA≠8888] ... och vilken månad?
[Om F107EA=8888] Vet du vilken månad eller ungefär när under året du slutade eller gjorde
uppehåll (första gången) i detta?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------SLUTADE MÅNAD (MM):
Alla svar → SYSstart
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Fråga F107E1
SVARSKORT 107E
Jag ber om ursäkt för att vi har fel information. Jag behöver ställa lite frågor
för att korrigera uppgifterna.
Vad ägnade du dig åt vid förra intervjutillfället i <här visas månad och år när förra intervjun
fördes>?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Arbete
Arbetslös
Arbetsmarknads (AMS)- utbildning
Studier
Värnplikt
Föräldraledig
Hemarbete
Pension
Annat ...

Om svar =9 → Fråga F107E2
Övriga svar → Fråga F107E4
Fråga F107E2
Vad ägnade du dig åt i <här visas månad och år när förra intervjun fördes>?
BESKRIV:
Fråga F107E4
Vilket år började du med den sysselsättning du hade vid förra intervjutillfället, i <här visas
månad och år när förra intervjun fördes>?
BÖRJADE ÅR (ÅÅÅÅ):
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Fråga F107E5
[Om F107EA≠8888] ... och vilken månad?
[Om F107EA=8888] Vet du vilken månad eller ungefär när under året du började i den
sysselsättningen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------BÖRJADE MÅNAD (MM):
Alla svar → SYSstart
Fråga F107F
***SVARSKORT 116
Har du (bortsett från semester och sjukskrivning) gjort något uppehåll i ditt arbete som varat
minst en månad sedan (månad, år för förra intervjutillfället)?
Med uppehåll menar vi avbrott för t.ex. föräldraledighet, arbetslöshet, studier, hemarbete eller
annat.
1 Ja, gjort uppehåll
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F111
Övriga svar → INTROVII
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Fråga F101A
Frågan behöver ej ställas om svaret redan framkommit.
Har du någon gång haft ett arbete som varat minst 6 månader?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Arbete är inte detsamma som yrke. Med arbete menas en viss befattning på en viss
arbetsplats. Arbetet ska ha omfattat minst 10 tim/vecka.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F101A1
Om svar =9 & F100=99 → INTROVII
Övriga svar
→ Fråga F119A
Fråga F101A1
Det första jobbet som varade minst 6 månader, var det i Sverige eller i något annat land?
1 Sverige
2 Annat land ...
Om svar =2 → Fråga F101A1B
Övriga svar → Fråga F101B
Fråga F101A1B
Vilket land?
1 = LANDET FINNS EJ I LISTAN
LAND: <Här visas en lista med länder>
Om svar =1 → Fråga F101A1C
Övriga svar → Fråga F101A2
Fråga F101A1C
(Vilket land?)
ANGE LAND I KLARTEXT:
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Fråga F101A2
[Om F101Avarv=1] Vad var det för befattning du hade i ditt första arbete? (Det du just
nämnde.)
[Om F101Avarv=2 & F101A8=2] Vilken befattning hade du i det arbetet?
[Om F101Avarv=2 & F101A8=3] Vad kallas den befattning du har på arbetsplatsen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Skriv ner UP:s spontana svar.
Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning beskriver den titel, tjänst eller jobb UP har
inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEFATTNING:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F101A2B
Fråga F101A2A
(Vilken befattning hade/har du?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning beskriver den titel, tjänst eller
jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter. UP:s befattning: <här visas
svaret på F101A2>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = BEFATTNING FINNS EJ I LISTAN
BEFATTNING: <Här visas en lista med befattningar klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F101A2B
Övriga svar → Fråga F101A4
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Fråga F101A2B
Kan du också beskriva arbetsuppgifterna kortfattat?
ARBETSUPPGIFTER:
Fråga F101A4
Var/Är du anställd eller egen företagare?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om fler än ett alternativ var/är aktuellt, ange huvudsyssla och notera bisyssla i
Anteckningar (F2)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Anställd
2 Företagare (inkl medhjälpande familjemedlem)
3 Jordbrukare (inkl medhjälpande familjemedlem)
Om svar =2, 3 → Fråga F101A5
Övriga svar
→ Fråga F101A6
Fråga F101A5
Ungefär hur många anställda hade/har företaget förutom dig själv och ev. medhjälpande
familjemedlemmar?
1
2
3
4

Inga/Ensam företagare (inkl ev. medhjälpande familjemedlemmar)
1 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 eller fler anställda

Fråga F101A6
Vilket år började du med det arbetet?
BÖRJADE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =9999

→ Fråga F101A7
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Fråga F101A6B
[Om F101A6≠8888] ... och vilken månad?
[Om F101A6=8888] Vet du vilken månad eller ungefär när under året du började i det arbetet?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------BÖRJADE MÅNAD (MM):
Om F101Avarv=2 & F101A8=2 → Fråga F101A7
Om F101Avarv=2 & F101A8=3 → INTROVII
Fråga F101A7
Vilket år slutade du eller gjorde uppehåll i det arbetet?
7777 = ARBETET ÄR PÅGÅENDE
SLUTADE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =9999 & F101Avarv=1 → Fråga F101A8
Om svar =9999 & F101Avarv=2 → Fråga F101A9
Om svar =7777
→ INTROVII
Fråga F101A7B
[Om F101A7≠8888] ... och vilken månad?
[Om F101A7=8888] Vet du vilken månad eller ungefär när under året du slutade i det arbetet?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------SLUTADE MÅNAD (MM):
Om F101Avarv=2 → Fråga F101A9
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Fråga F101A8
Vilket var det sista jobb du hade innan du flyttade till eller började jobba i Sverige?
Var det ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: OBS! Svarsalt. 3 gäller enbart för UP som aldrig arbetat i Sverige och som i dag jobbar i
annat land.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ... samma som det första jobbet
2 ... ett annat jobb
3 JOBBAR FORTFARANDE I ANNAT LAND (HAR ALDRIG ARBETAT I SVERIGE)
Om svar =2, 3 → Fråga F101A1B
Övriga svar
→ Fråga F101A9
Fråga F101A9
Har du någon gång haft ett arbete i Sverige som varat minst 6 månader?
1 Ja
2 Nej
Om svar ≠1

→ Fråga F119A

Fråga F101B
Vilket år började du ditt första arbete i Sverige som varade minst 6 månader?
BÖRJADE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =9999 → Fråga F101C
Fråga F101BB
[Om F101B≠8888] ... och vilken månad?
[Om F101B=8888] Vet du vilken månad eller ungefär när under året du började i det arbetet?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal:21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------BÖRJADE MÅNAD (MM):
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Fråga F101C
Är du kvar i samma befattning på samma arbetsplats idag?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning beskriver den titel, tjänst eller
jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter. Att bli chef innebär byte av
befattning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =9 & F101B=9999 → INTROVII
Om svar =1
→ Fråga F102
Övriga svar
→ Fråga F108A
Fråga F102
***SVARSKORT 116
Har du (bortsett från semester och sjukskrivning) gjort något uppehåll i ditt arbete som varat
minst en månad?
Med uppehåll menar vi avbrott för t.ex. föräldraledighet, arbetslöshet, studier, hemarbete eller
annat.
1 Ja, gjort uppehåll
2 Nej
Om svar =2 → Fråga F119A
Fråga F108A
[Om F101C=1] Vad kallas den befattning du har på arbetsplatsen?
[Om F101C≠1 & F101A1=1] Vad var det för befattning du hade i ditt första arbete?
[Om F101C≠1 & F101A1≠1] Vad var det för befattning du hade i det arbetet?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Skriv ner UP:s spontana svar. Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning
beskriver den titel, tjänst eller jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från
arbetsuppgifter.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEFATTNING:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F108C
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Fråga F108A1
(Vilken befattning har/hade du?)
----------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP:s befattning: <här visas svaret på F108A>
----------------------------------------------------------------------------1 = BEFATTNING FINNS EJ I LISTAN
BEFATTNING: <Här visas en lista med befattningar klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F108A2
Övriga svar → Fråga F108C
Fråga F108A2
Kan du också beskriva arbetsuppgifterna kortfattat?
ARBETSUPPGIFTER:
Fråga F108C
Är/Var du anställd eller egen företagare?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om fler än ett alternativ är/var aktuellt, ange huvudsyssla och notera bisyssla i
Anteckningar (F2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Anställd
2 Företagare (inkl medhjälpande familjemedlem)
3 Jordbrukare (inkl medhjälpande familjemedlem)
Om svar =2, 3 → Fråga F109
Fråga F108D
Tillhör/Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn eller den privata?
1 Offentlig
2 Privat
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Fråga F108E
SVARSKORT 108E
Ungefär hur många anställda finns/fanns det på arbetsplatsen?
1
2
3
4
5
6
7
8

Bara UP
2 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 - 49 anställda
50 - 99 anställda
100 - 499 anställda
500 - 999 anställda
1000 eller fler anställda

Alla svar → Fråga F111
Fråga F109
Ungefär hur många anställda har/hade ditt företag?
------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna inte med UP och ev. medhjälpande familjemedlemmar.
------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4

Inga / Ensam företagare
1 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 eller fler anställda

(inkl ev. medhjälpande familjemedlemmar)

Fråga F111
[Om F102=1] Vilket år gjorde du uppehåll i arbetet (första gången)?
[Om F102≠1 eller F107F=1] Vilket år slutade du, bytte eller gjorde uppehåll i det arbetet eller
den sysselsättningen?
Räkna med alla sysselsättningar som varat minst en månad, inte bara arbeten
utan även föräldraledighet, arbetslöshet, studier och liknande.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Byte av befattning eller arbetsplats, innebär att UP slutat det arbetet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------7777 = SYSSELSÄTTNINGEN PÅGÅR
SLUTADE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =7777 → INTROVII
Om svar =9999 → SYSstart
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Fråga F111B
[Om F111≠8888] ... och vilken månad?
[Om F111=8888] Vet du vilken månad eller ungefär när under året du slutade, bytte eller
gjorde uppehåll i den sysselsättningen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------SLUTADE MÅNAD (MM):
SYSSTART

***Hoppstation

Om SYSvarv=1 & F107E1=1
→ Fråga F112
Om SYSvarv=1 & F107E1=2-9 → Fråga F117
Övriga
→ SYSINTRO
SYSINTRO
[Om SYSvarv=1] Jag skulle nu vilja gå igenom vilka arbeten och andra sysselsättningar du haft.
Vi börjar med den sysselsättning som tog vid efter <här visas den månad och årtal som angetts för
när senaste sysselsättningen slutade>
[Om SYSvarv>1] Jag skulle nu vilja fortsätta med den sysselsättning som tog vid efter <här visas
den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen slutade>
Räkna med alla sysselsättningar som varat minst en månad, inte bara arbeten utan även
föräldraledighet, arbetslöshet, studier och liknande.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SENASTE SYSSELSÄTTNING: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
AVSLUTADES: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fråga F112
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
..................................................................................................................................................................
Var du i din nya sysselsättning anställd, företagare eller ej förvärvsarbetande, t.ex. studerande,
föräldraledig eller arbetslös?
1
2
3
4

Anställd
Företagare
Jordbrukare
Ej förvärvsarbetande

Om svar =1
→ Fråga F113A
Om svar =2, 3 → Fråga F114A
Om svar =4
→ Fråga F116
Övriga svar → Fråga F117
Fråga F113A
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Vad var det för befattning du hade i det arbetet (som du just nämnde)?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Skriv ner UP:s spontana svar. Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning
beskriver den titel, tjänst eller jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från
arbetsuppgifter.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEFATTNING:
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Fråga F113A1
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
(Vilken befattning hade du i det arbetet?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning beskriver den titel, tjänst eller
jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter. UP:s befattning: <här visas
svaret på F113A>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = BEFATTNING FINNS EJ I LISTAN
BEFATTNING: <Här visas en lista med befattningar klassificerade enligt SEI>
Om svar =1
→ Fråga F113A2
Om SYSvarv=1 & F107E=3 & F107E1=1 → Fråga F113D
Övriga
→ Fråga F113B
Fråga F113A2
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Kan du också beskriva arbetsuppgifterna kortfattat?
ARBETSUPPGIFTER:
Om SYSvarv=1 & F107E=3 & F107E1=1 → Fråga F113D
Fråga F113B
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Var det samma arbetsplats som det förra arbetet?
1 Ja
2 Nej
Om svar=1 → Fråga F117
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Fråga F113D
SVARSKORT 113D
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Ungefär hur många anställda fanns det på arbetsplatsen?
1
2
3
4
5
6
7
8

Bara UP
2 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 - 49 anställda
50 - 99 anställda
100 - 499 anställda
500 - 999 anställda
1000 eller fler anställda

Fråga F113E
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Tillhörde arbetsplatsen den offentliga sektorn eller den privata?
1 Offentliga
2 Privata
Alla svar → Fråga F117
Fråga F114A
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
..................................................................................................................................................................
Vad var det för befattning du hade i det arbetet (som du just nämnde)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Skriv ner UP:s spontana svar. Befattning utgår från befattningstitel, tjänst eller jobb och är
inte yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter. Att bli chef innebär byte av befattning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEFATTNING:
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Fråga F114A1
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Kan du också beskriva arbetsuppgifterna kortfattat?
ARBETSUPPGIFTER:
Fråga F114C
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Ungefär hur många anställda hade ditt företag / jordbruk?
1
2
3
4

Ensam företagare
1 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 eller fler anställda

Alla svar → Fråga F117
Fråga F116
SVARSKORT 116E
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Vad ägnade du dig åt då?
1
2
3
4
5
6
7
8

Arbetslös
Arbetsmarknads(AMS) -utbildning
Studier
Värnplikt
Föräldraledig
Hemarbete
Pension
Annat ...

Om svar =8 → Fråga F116B
Övriga svar → Fråga F117
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Fråga F116B
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
(Vad ägnade du dig åt då?)
ANGE I KLARTEXT:
Fråga F117
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
Vilket år slutade du eller gjorde uppehåll i det arbetet/den sysselsättningen?
Räkna med alla sysselsättningar som varat minst en månad, inte bara arbeten utan även
föräldraledighet, arbetslöshet, studier och liknande.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Byte av befattning eller arbetsplats, innebär att UP slutat det arbetet.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------7777 = ARBETET/SYSSELSÄTTNINGEN PÅGÅR
SLUTADE ÅR (ÅÅÅÅ):
Om svar =7777, 9898 → INTROVII
Om svar =9999
→ Fråga F119A
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Fråga F117B
Avser tiden efter: <här visas den månad och årtal som angetts för när senaste sysselsättningen
slutade>
Avser syssla: <här visas den senast angivna sysselsättningen>
..................................................................................................................................................................
... och vilken månad?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök ange kvartal: 21 = jan-mars
22 = april-juni
23 = juli-sept
24 = okt-dec
----------------------------------------------------------------------------------------------------SLUTADE MÅNAD (MM):
Om F117≠7777 → SYSINTRO
Fråga F119A
Frågan behöver ej ställas om svaret redan framkommit.
Var du anställd förra veckan?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP är anställd även om han/hon var sjukskriven, tjänstledig, föräldraledig från anställning
eller hade semester.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar >1 → INTROVII
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Fråga F119B
Vad kallas den befattning du har på arbetsplatsen?
Beskriv kortfattat även arbetsuppgifterna.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Skriv ner UP:s spontana svar. Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning
beskriver den titel, tjänst eller jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från
arbetsuppgifter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEFATTNING:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F119D
Fråga F119B1
(Vilken befattning hade du i det arbetet?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning beskriver den titel, tjänst eller
jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall utgå från arbetsuppgifter. UP:s befattning: <här visas
svaret på F119B>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = BEFATTNING FINNS EJ I LISTAN
BEFATTNING: <Här visas en lista med befattningar klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F119B2
Övriga svar → Fråga F119D
Fråga F119B2
Kan du också beskriva arbetsuppgifterna?
ARBETSUPPGIFTER:
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Fråga F119D
SVARSKORT 119D
Ungefär hur många anställda arbetar på din arbetsplats?
1
2
3
4
5
6
7
8

Bara UP
2 - 9 anställda
10 - 19 anställda
20 - 49 anställda
50 - 99 anställda
100 - 499 anställda
500 - 999 anställda
1000 eller fler anställda

Fråga F119E
Tillhör arbetsplatsen den offentliga sektorn eller den privata?
1 Offentliga
2 Privata
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VII. HÄLSA
INTROVII
Nu kommer vi till ett avsnitt som handlar om hälsa.
Fråga F130
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det ...
1 ... gott,
2 ... dåligt eller
3 ... något däremellan?
Fråga F131A
Kan du promenera 100 meter någorlunda raskt utan besvär?
1 Ja
2 Nej
Om svar =2 → Fråga F131C
Fråga F131B
Kan du springa 100 meter utan större besvär?
1 Ja
2 Nej
Fråga F131C
Kan du gå uppför och nedför trappor utan besvär?
1 Ja
2 Nej
Fråga F131D
Kan du vrida på och av en vattenkran utan besvär?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F132
Och så några frågor om längd och vikt.
Hur lång är du? (Vet du på ett ungefär hur lång du är?)
LÄNGD I CM:
Fråga F133
Hur mycket väger du? (Vet du på ett ungefär hur mycket du väger?)
VIKT I KG:
Fråga F135
SVARSKORT 135
Här är en lista över våra vanligaste sjukdomar och besvär som sammanställts av medicinska
experter vid Karolinska institutet i Stockholm. Du ska försöka svara som du skulle göra om det
var en läkare som ställde frågorna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Läs antingen listan för UP eller låt UP läsa den själv och ange svar. Om UP läser själv,
men läser för snabbt / hoppar, övergå till att läsa upp listan för UP. För ytterligare instruktion tryck
F4.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fråga F135A
Har du under de senaste 12 månaderna haft någon av följande sjukdomar eller besvär?
77 INGA (YTTERLIGARE) SJUKDOMAR I LISTAN UNDER DE SENASTE 12
MÅNADERNA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Huvudvärk, migrän
Förkylning, influensa
Synbesvär/ögonsjukdom som ej blir
påtagligt bättre med glasögon eller linser
Hörselnedsättning
Smärtor eller värk i bröstet
Kronisk luftrörskatarr (astma)
Förstoring av sköldkörteln (struma)
Tuberkulos (alla former)
Värk i skuldror eller axlar
Propp i hjärtat, hjärtinfarkt
Propp i hjärnan, stroke
Hjärtsvaghet
Högt blodtryck
Magont, magvärk
Magsår
Ryggsmärtor, ryggvärk, höftsmärtor,
ischias
Gallbesvär eller gallsten
Njurbesvär eller njursten
Hemorrojder, smärtor i ändtarmen
Blåskatarr, besvär med vattenkastning,
För män även: Prostata
Endast för kvinnor födda ≥1950:
Menstruationsbesvär
Endast för kvinnor födda ≥ 1950:
Komplikationer vid graviditet
Endast för kvinnor: Andra
underlivsbesvär (flytningar, smärtor,
framfall m.m.)
Ljumskbråck

25 Åderbråck, bensår
26 Bensvullnad, svullna ben
27 Värk/smärtor i händer, armbågar, ben
eller knän
28 Allmän trötthet
29 Sömnbesvär
30 Nervösa besvär (ängslan, oro, ångest)
31 Depression, djup nedstämdhet
32 Psykisk sjukdom
33 Blodvallningar, svettningar
34 Hosta
35 Andnöd, andfåddhet
36 Yrsel
37 Illamående
38 Avmagring
39 Kräkningar
40 Diarré
41 Förstoppning
42 Överansträngning
43 Utslag, eksem, psoriasis
44 Elakartad tumör, cancer, kräfta
45 Blodbrist, anemi
46 Sockersjuka, diabetes
47 Övervikt, fetma
48 Organisk nervsjukdom (CP, MS, Polio
etc.)
49 Bestående besvär av olycksfall eller
skada
50 Allergi
51 Urinvägsinfektion

*** Denna fråga bildar en loop tillsammans med F135B
Om svar =1-51
→ F135B
Om svar =77, 88, 99 → F136A
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Fråga F135B
Var det lätta eller svåra besvär?
FRÅGAN AVSER: <Här visas det senast angivna svaret på F135A>
1 Lätta
2 Svåra
Alla svar → F135A
Fråga F136A
Har du under de senaste 12 månaderna (sedan <här visas intervjumånadens namn> förra året)
haft någon annan sjukdom eller besvär som vi inte har nämnt?
[Om F136Avarv>1] Har du under de senaste 12 månaderna (sedan <här visas intervjumånadens
namn> förra året) haft ytterligare någon annan sjukdom eller besvär som vi inte har nämnt?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F136B
Övriga svar → Fråga F137
Fråga F136B
Vilken eller vilka andra sjukdomar eller besvär? (Om det är flera tar vi en i taget.)
ANGE SJUKDOM/BESVÄR I KLARTEXT. MAX 100 TECKEN.
Fråga F136C
Är/var det lätta eller svåra besvär?
1 Lätta
2 Svåra
Alla svar → F136A
Fråga F137
Har du varit inlagd på sjukhus, vårdhem eller annan vårdinstitution under de senaste 12
månaderna (sedan <här visas intervjumånadens namn> förra året)?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F138
Har du någon gång under de senaste 12 månaderna (sedan <här visas intervjumånadens namn>
förra året) talat med, besökt eller besökts av läkare för egna sjukdomar eller besvär?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Läkarbesök för körkortsintyg, under sjukhusvistelse eller liknande räknas ej. Kontakt med
läkare under sjukhusvistelse räknas ej heller.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F140
Har du under de senaste 12 månaderna (sedan <här visas intervjumånadens namn> förra året)
talat med, besökt eller besökts av distriktssköterska, skolsköterska eller dylikt?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Samtalet eller besöket skall ha avsett egna besvär, ej t.ex. barnens.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F143
SVARSKORT 143
Vilken av följande beskrivningar stämmer bäst på dina tänder?
--------------------------------------------------------------------TILL IVE: Tandimplantat räknas som egna tänder.
--------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

Inga tänder eller bara tandrester
Helprotes (lösgom) eller delprotes
Egna tänder i dåligt skick: många saknas etc.
Egna tänder: många lagningar eller fasta bryggor
Egna tänder i gott skick: inga eller få lagningar
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Fråga F145A
Röker du?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F145B
Övriga svar → Fråga F145C
Fråga F145B
Ungefär hur många cigaretter eller motsvarande röker du per dag?
(Röker du mer eller mindre än 10 cigaretter per dag?)
1 10 eller fler (eller motsvarande)
2 Mindre än 10 (eller motsvarande)
Alla svar → Fråga F145D
Fråga F145C
Har du tidigare rökt under någon period av ditt liv?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F145D
Övriga svar → Fråga F146A
Fråga F145D
Hur många år du rökt sammanlagt?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avrunda till närmaste antal år. Om under 6 månader ---> avrunda till 0 år.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
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Fråga F146A
Dricker du vin, starköl, starkcider eller sprit någon gång?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F146B
Övriga svar → INTROVIII
Fråga F146B
SVARSKORT 146B
Ungefär hur ofta under de senaste 12 månaderna har du druckit någon
alkoholhaltig dryck, alltså vin, starköl, starkcider eller sprit?
1
2
3
4
5
6
7
8

Dagligen eller nästan dagligen (minst 5 dagar per vecka)
2-4 gånger per vecka
1 gång per vecka
2-3 gånger per månad
1 gång per månad
6-11 gånger per år
Mer sällan
Aldrig

Om svar =1-7 → Fråga F146C
Övriga svar → INTROVIII
Fråga F146C
Ungefär hur många glas brukar du dricka vid dessa tillfällen? Ett glas kan vara 1 glas vin, 1
flaska eller burk öl eller 1 snaps eller drink.
ANTAL GLAS:
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VIII. SYSSELSÄTTNING FÖRRA ÅRET OCH FÖRRA VECKAN
INTROVIII
[Om PanelSyssla≠'10' & (PanelSyssla≠'8' eller UP:s födelseår>1939)] Jag har tidigare frågat om
ditt arbete. Jag vill nu ställa några andra frågor om din sysselsättning under förra året och
under förra veckan.
[Om PanelSyssla='10' eller (PanelSyssla='8' & UP:s födelseår ≤ 1939)] Jag vill nu ställa några
frågor om din sysselsättning under förra året och under förra veckan.
Fråga F160A1
Hur många veckor under 2009 hade du ett arbete?
Du skall här räkna med alla veckor då du hade ett arbete, även om du t.ex. var på semester,
tjänstledig för barn eller studier, eller var sjukskriven.
0 = INGET ARBETE UNDER 2009
ANTAL VECKOR:
Om svar=0 → F160A8A
Fråga F160A2
Arbetade du som anställd, i eget företag eller verksamhet, eller både som anställd och i eget
företag eller verksamhet?
1 Enbart anställd
2 Enbart eget företag eller verksamhet
3 Både anställd och eget företag eller verksamhet
Om svar =1
Om svar =2
Om svar =3
Övriga svar

→
→
→
→

Fråga F160A3
Fråga F160A4
Fråga F160A5
Fråga F160A8A
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Fråga F160A3
Hur många timmar i genomsnitt per vecka arbetade du (som anställd)?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP t.ex. var tjänstledig eller sjukskriven så avser frågan anställningens omfattning.
dvs. hur många timmar per vecka UP normalt arbetar i denna anställning.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR PER VECKA:
Alla svar → Fråga F160A8A
Fråga F160A4
Hur många timmar i genomsnitt per vecka arbetade du (i det egna företaget eller
verksamheten)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP t.ex. var tjänstledig eller sjukskriven så avser frågan arbetets omfattning, dvs. hur
många timmar per vecka UP normalt arbetar i företaget eller verksamheten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR PER VECKA:
Alla svar → Fråga F160A8A
Fråga F160A5
Hur många veckor arbetade du som anställd under 2009?
Räkna även med semester, tjänstledighet och sjukfrånvaro.
ANTAL VECKOR:
Fråga F160A6
Hur många timmar i genomsnitt per vecka arbetade du som anställd?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP t.ex. var tjänstledig eller sjukskriven så avser frågan anställningens omfattning.
dvs. hur många timmar per vecka UP normalt arbetar i denna anställning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR PER VECKA:
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Fråga F160A7
Hur många veckor arbetade du i det egna företaget eller verksamheten under 2009?
Räkna även med semester, tjänstledighet och sjukfrånvaro.
ANTAL VECKOR:
Fråga F160A8
Hur många timmar i genomsnitt per vecka arbetade du i det egna företaget eller verksamheten
under 2009?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP t.ex. var tjänstledig eller sjukskriven så avser frågan arbetets omfattning, dvs. hur
många timmar per vecka UP normalt arbetar i företaget eller verksamheten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR PER VECKA:
Fråga F160A8A
Var du arbetslös någon gång under 2009?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F160A8B
Övriga svar → Fråga F160B1
Fråga F160A8B
Hur många veckor var du arbetslös under 2009?
ANTAL VECKOR:
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Fråga F160B1
SVARSKORT 160B
Nu övergår vi till förhållandena förra veckan, alltså den som började måndagen den (datum)
och slutade söndagen den (datum).
Vilka av följande alternativ var aktuella för dig under den veckan?
Var du anställd på heltid (inkl semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m.)?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP uppger att han/hon jobbade både heltid och deltid SAMTIDIGT, ska
deltidsanställningen kodas in under F160B5 = bisyssla (och inte i nästa fråga om deltid).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F160B2
SVARSKORT 160B
Var du anställd på deltid (inkl semester, sjukskrivning, tjänstledighet för barn/studier m.m.)?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan. Om UP uppger att han/hon jobbade både heltid och deltid
SAMTIDIGT, ska deltidsanställningen kodas in under F160B5 = bisyssla. Ange i så fall NEJ i den här
frågan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F160B3
SVARSKORT 160B
Arbetade du som företagare eller jordbrukare?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan. Ange JA om UP fortfarande driver företaget / jordbruket även
om UP föregående vecka inte utförde något arbete i det.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej

129

LNU 2010

Fråga F160B4
SVARSKORT 160B
Var du medhjälpare i familjemedlems företag eller jordbruk?
---------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan.
---------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F160B5
SVARSKORT 160B
Arbetade du som frilans eller i bisyssla?
---------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan.
---------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om F160B1=1 eller F160B2=1 eller F160B3=1 → Fråga F160B7
Fråga F160B6
SVARSKORT 160B
Sökte eller väntade du på arbete, var arbetslös eller permitterad?
---------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan.
---------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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Fråga F160B7
SVARSKORT 160B
Hade du pension, delpension, aktivitets- eller sjukersättning?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan. Här ska alla med pension tas med, även de som arbetar vid
sidan av pension. Frågan ska alltså ställas även till dem som sagt sig arbeta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F160B9
SVARSKORT 160B
Var du studerande?
---------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan.
---------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F160B11
SVARSKORT 160B
Gjorde du något annat?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser förra veckan. Svar JA ska anges endast i yttersta nödfall när du inte kunnat
placera in den sysselsättning som up nämner på något annat ställe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja...
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F160B11A
Övriga svar → INTROSYSS2
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Fråga F160B11A
Vad gjorde du?
BESKRIV:
INTROSYSS2

***Hoppstation

Om (F160B1=1 eller F160B2=1) men uppgift om UP:s befattning förra veckan saknas
→ Fråga F161BX1
*** Se instruktionen i F161BX1
Om F160B1=1 eller F160B2=1 → Fråga F161B
Övriga
→ INTROSYSS3
Fråga F161B
Jag ska nu ställa några frågor om dina arbetsförhållanden.
De här frågorna rör den anställning som vi talat om tidigare och som du hade förra veckan. Du
sa att din befattning är <här visas den befattningen från förra veckan som angetts tidigare>
Hur många år sammanlagt har du haft den här typen av arbete, alla befattningar och
arbetsgivare inräknade?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om mindre än 1 år, ange 0. Om Befattningen ovan inte stämmer, notera det i
Anteckningar(F2).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
Alla svar → Fråga F161B1
Fråga F161BX1
Jag ska nu ställa några frågor om dina arbetsförhållanden.
De här frågorna rör den anställning som du hade förra veckan.
Vad hade du för befattning i denna anställning?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Skriv ner UP:s spontana svar. Befattning är inte alltid yrke. Skillnaden är att befattning
beskriver den titel, tjänst eller jobb UP har inom ett yrke. Vid tveksamma fall beskriv även
arbetsuppgifterna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEFATTNING:

132

LNU 2010

Fråga F161BX2
Hur många år sammanlagt har du haft den här typen av arbete, alla befattningar och
arbetsgivare inräknade?
----------------------------------------------------TILL IVE: Om mindre än 1 år ange 0.
----------------------------------------------------ANTAL ÅR:
Fråga F161B1
Vad för slags produktion eller verksamhet finns det på din nuvarande arbetsplats?
BESKRIV:
Fråga F161B2
Är du fast eller tidsbegränsat anställd?
1 Fast / tillsvidare
2 Tidsbegränsat
Fråga F162A1
Var var du anställd förra veckan?
------------------------------------------------------------------TILL IVE: För definition av arbetsställe, tryck F4.
------------------------------------------------------------------ARBETSGIVARENS NAMN (FÖRETAG ELLER MOTSVARANDE):
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Fråga F162XA
Under de senaste 3 månaderna, har du arbetat ungefär som vanligt i den här anställningen eller
har du mest varit borta från arbetet?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Arbetade = var på jobbet (eller motsvarande). Att vara på tjänsteresa, jobba hemifrån eller
från annat ställe, etc. ska räknas in.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Arbetat som vanligt
2 Mest varit borta
Om svar =2 → Fråga F162XB
Övriga svar → Fråga F164A
Fråga F162XB
Vad är den viktigaste anledningen till din frånvaro: tjänstledighet, sjukskrivning eller semester?
1
2
3
4

Tjänstledighet
Sjukskrivning
Semester
Annan anledning ...

(t.ex. föräldraledighet eller studier)

Om svar =4 → Fråga F162XC
Övriga svar → Fråga F164A
Fråga F162XC
Vad var anledningen?
BESKRIV:
Fråga F164A
Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt,
hos din nuvarande arbetsgivare?
1
2
3
4

Mycket stora
Ganska stora
Ganska små
Mycket små
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Fråga F164B
Hur stora är möjligheterna att avancera i ett jobb som ditt, genom att byta arbetsgivare?
1
2
3
4

Mycket stora
Ganska stora
Ganska små
Mycket små

Fråga F164C
Vilket år anställdes du hos detta företag?
ANSTÄLLNINGSÅR:
Fråga F165A
Har du någon arbetsledande funktion?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F165B
Övriga svar → Fråga F166A
Fråga F165B
Hur många personer är underställda dig?
ANTAL PERSONER:
Fråga F165C
Har någon av dina underställda en arbetsledande funktion?
1 Ja
2 Nej

135

LNU 2010

Fråga F166A
Behöver man någon skol- eller yrkesutbildning utöver folk- eller grundskola i din befattning?
All utbildning utöver grundskola som behövs i jobbet ska räknas här, t.ex. gymnasium.
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F166B
Övriga svar → Fråga F167
Fråga F166B
Ungefär hur många års utbildning utöver folk- eller grundskola behöver man?
Tänk på att även räkna med eventuell gymnasieutbildning.
---------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte vet, försök få ett ungefärligt antal år.
---------------------------------------------------------------------------------ANTAL ÅR:
Fråga F167
Utöver den kompetens som krävs för att få ett arbete som ditt, hur lång tid tar det att lära sig
utföra arbetet någorlunda väl?
--------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Gäller normal upplärningstid i företaget för UP:s jobb.
--------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7

1 dag eller mindre
2 - 5 dagar
1 - 4 veckor
1 - 3 månader
3 månader - 1 år
1 - 2 år
mer än 2 år
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Fråga F168
SVARSKORT 168
I vilken grad har du i ditt dagliga arbete nytta av vad du lärt dig under din utbildning eller i
tidigare arbeten?
1
2
3
4
5

I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
I liten grad
Inte alls

Fråga F170
SVARSKORT 170
Känner du till några andra arbetsgivare där du skulle ha stor nytta av det du lärt dig i ditt
nuvarande arbete?
1
2
3
4

Ja, många
Ja, några
Ja, någon enstaka
Nej

Fråga F172
Vilken är din huvudsakliga arbetstid eller skiftform?
1
2
3
4
5

Dagtid
Kvällstid, nattid eller morgontid
2-skiftsarbete
3-skiftsarbete
Oregelbunden förläggning över dygnet och veckan enligt särskilt arbetsschema
eller turordning ("turlista")

Fråga F175X
SVARSKORT 175X
Hur stor del av din arbetstid brukar du arbeta på kvällar, nätter eller helger?
1
2
3
4
5
6

Ingen tid alls eller väldigt sällan
En liten del av tiden, ca en tiondel
Cirka 1/4-del av tiden
Cirka halva tiden
Cirka 3/4-delar av tiden
Hela tiden eller nästan alltid
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Fråga F173
Hur många timmar är din ordinarie veckoarbetstid?
ANTAL TIMMAR:
Om svar <888 → Fråga F174
Övriga svar
→ Fråga F175A
Fråga F174
Din ordinarie arbetstid <här visas svaret på F173>, är det den arbetstid som passar dig bäst, eller
skulle kortare eller längre arbetstid passa bättre?
Vi tänker oss då att lönen minskar eller ökar i motsvarande mån.
1 Nuvarande arbetstid passar bäst
2 Kortare passar bättre
3 Längre passar bättre
Fråga F175A
Hur ofta arbetar du övertid (i ditt nuvarande jobb)?
Är det …
1
2
3
4
5

... i stort sett aldrig,
... några få gånger om året,
... någon gång per månad,
... någon gång per vecka eller
... flera gånger i veckan?

Fråga F176
Är du berättigad till ekonomisk ersättning för den övertid du utför?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F178A
SVARSKORT 178A
På svarskortet ser du de vanligaste sätten man brukar få sin lön på.
Vilken eller vilka löneformer har du enligt avtalet?
Flera svar kan anges.
1
2
3
4
5
6
7
8

Fast månadslön
Fast veckolön
Fast timlön
Individuellt ackord
Gruppackord
Bonus, provision eller annan rörlig lön (ej med ovan)
Särskild ersättning för obekväm arbetstid (ej med ovan)
Annan löneform ...

Om svar =8
Om svar =1
Om svar =2
Om svar =3
Om svar =4
Om svar =5
Om svar =6
Om svar =7
Om svar =88,99

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Fråga F178B
Fråga F178C1
Fråga F178C2
Fråga F178C3
Fråga F178C4
Fråga F178C5
Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F179

Fråga F178B
(Vilken eller vilka löneformer har du enligt avtalet?)
BESKRIV:
Om F178A=1
Om F178A=2
Om F178A=3
Om F178A=4
Om F178A=5
Om F178A=6
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Fråga F178C1
Fråga F178C2
Fråga F178C3
Fråga F178C4
Fråga F178C5
Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F178C8
Fråga F179
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Fråga F178C1
Hur stor är månadslönen före skatt för den arbetstid som du vanligen arbetar med fast
månadslön?
KRONOR PER MÅNAD:
Om F178A=2
Om F178A=3
Om F178A=4
Om F178A=5
Om F178A=6
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→

Fråga F178C2
Fråga F178C3
Fråga F178C4
Fråga F178C5
Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F178C8
Fråga F179

Fråga F178C2
Hur stor är veckolönen före skatt för den arbetstid som du vanligen arbetar med fast veckolön?
KRONOR PER VECKA:
Om F178A=3
Om F178A=4
Om F178A=5
Om F178A=6
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→
→
→
→
→
→
→

Fråga F178C3
Fråga F178C4
Fråga F178C5
Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F178C8
Fråga F179

Fråga F178C3
Hur stor är timlönen före skatt för den arbetstid som du vanligen arbetar med fast timlön?
KRONOR PER TIMME:
Om F178A=4
Om F178A=5
Om F178A=6
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→
→
→
→
→
→

Fråga F178C4
Fråga F178C5
Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F178C8
Fråga F179
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Fråga F178C4
Hur stor är den genomsnittliga inkomsten per timme före skatt för den arbetstid som du
vanligen arbetar med individuellt ackord?
KRONOR PER TIMME:
Om F178A=5
Om F178A=6
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→
→
→
→
→

Fråga F178C5
Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F178C8
Fråga F179

Fråga F178C5
Hur stor är den genomsnittliga inkomsten per timme före skatt för den arbetstid som du
vanligen arbetar med gruppackord?
KRONOR PER TIMME:
Om F178A=6
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→
→
→
→

Fråga F178C6
Fråga F178C7
Fråga F178C8
Fråga F179

Fråga F178C6
Hur stor är din genomsnittliga inkomst per månad före skatt från bonus, provision eller annan
rörlig lön?
KRONOR PER MÅNAD:
Om F178A=7
Om F178A=8
Övriga

→ Fråga F178C7
→ Fråga F178C8
→ Fråga F179

Fråga F178C7
Hur stor är din genomsnittliga inkomst per månad före skatt från särskild ersättning för
obekväm arbetstid?
KRONOR PER MÅNAD:
Om F178A=8
Övriga

→ Fråga F178C8
→ Fråga F179
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Fråga F178C8
Hur stor är din genomsnittliga inkomst per månad före skatt från <här visas svaret på F178B>?
KRONOR PER MÅNAD:
Fråga F179
Hur mycket brukar du få ut per månad i lön från din ordinarie anställning sedan skatten är
dragen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP uppger att han/hon inte betalar skatt eller har jämkning, tryck F2 och anteckna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRONOR PER MÅNAD:
Fråga F181
Händer det att du övernattar utanför hemmet på grund av ditt arbete, t.ex. vid tjänsteresa?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F181A
Övriga svar → Fråga F182A
Fråga F181A
Ungefär hur många nätter borta blir det sammanlagt under ett år?
ANTAL NÄTTER PER ÅR:
Fråga F182A
Är det noga med tiderna på din arbetsplats?
1 Ja
2 Nej
Fråga F182B
Finns det stämpelur som du måste använda?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F182C
Har du någon typ av flexibel arbetstid, dvs. kan du inom vissa gränser själv bestämma när du
börjar och slutar arbetet?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F182CX
Övriga svar → Fråga F182D
Fråga F182CX
Kan du själv bestämma att flytta arbetstiden upp till en timme, ett par timmar, flera timmar
eller en till flera dagar?
1
2
3
4

Upp till en timme
Ett par timmar
Flera timmar
En till flera dagar

Om svar =3, 4 → Fråga F182F
Fråga F182D
Om du skulle behöva gå ett privatärende, kan du lämna arbetsplatsen ungefär en halvtimme
utan att säga till överordnade?
1 Ja
2 Nej
Fråga F182F
Kan du själv bestämma din arbetstakt?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F183A
SVARSKORT 183-184
I vilken grad har du inflytande över vilka arbetsuppgifter du ska utföra?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan gäller i vilken grad UP själv kan bestämma vilken arbetsuppgift han/hon för
tillfället ska utföra, inom ramen för den verksamhet som arbetet omfattar. Inflytandet är stort om
arbetsuppgifterna är flera eller många, samtidigt som UP kan välja vilken av dem han/hon ska utföra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
I liten grad
Inte alls

Fråga F183B
SVARSKORT 183-184
I vilken grad har du inflytande över på vilket sätt du ska utföra arbetsuppgifterna?
1
2
3
4
5

I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
I liten grad
Inte alls

Fråga F184A
SVARSKORT 183-184
I vilken grad innebär ditt arbete...
... att du lär dig nya saker?
1
2
3
4
5

I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
I liten grad
Inte alls
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Fråga F184C
SVARSKORT 183-184
I vilken grad innebär ditt arbete...
... att du kan få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs?
1
2
3
4
5

I mycket hög grad
I hög grad
I viss grad
I liten grad
Inte alls

Fråga F185A
SVARSKORT 185A
Jag vill nu ställa några frågor om din närmaste chef eller arbetsledare.
Hur många personer är direkt underställda din närmaste chef?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Har ingen chef
1 - 3 personer
4 - 9 personer
10 - 19 personer
20 - 49 personer
50 - 99 personer
100 eller fler personer
Vet ej hur många underställda chefen har
Vet ej vem som är chef

Om svar =1, 9, 88, 99 → Fråga F185X2A
Fråga F185B
Är din närmaste chef en man eller en kvinna?
1 Man
2 Kvinna
Fråga F185C
Är din närmaste chef född i Sverige eller i ett annat land?
1 Född i Sverige
2 Född i annat land

145

LNU 2010

Fråga F185D
Är din närmaste chef den högsta chefen på arbetsplatsen?
1 Ja
2 Nej
Fråga F185E
SVARSKORT 185E
Hur svårt tror du att det är för din närmaste chef att veta hur mycket du anstränger dig på
jobbet?
1
2
3
4
5

Mycket svårt
Ganska svårt
Inte särskilt svårt
Ganska lätt
Mycket lätt

Fråga F185X2A
SVARSKORT 185X2
Folk anstränger sig på jobbet av många skäl.
Vilket av dessa skäl är viktigast för dig?
1
2
3
4
5
6

Att själv känna dig nöjd med vad du åstadkommer
Att få behålla jobbet
Att din insats är viktig för andra
Att få högre lön och/eller befordras
Att arbetsuppgifterna är intressanta och stimulerande
Att det är varje människas plikt att anstränga sig

Om svar =8, 9 → Fråga F186
Fråga F185X2B
SVARSKORT 185X2
Vilket av dessa skäl är näst viktigast för dig?
1
2
3
4
5
6

Att själv känna dig nöjd med vad du åstadkommer
Att få behålla jobbet
Att din insats är viktig för andra
Att få högre lön och/eller befordras
Att arbetsuppgifterna är intressanta och stimulerande
Att det är varje människas plikt att anstränga sig
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Fråga F186
SVARSKORT 186-187
Hur svårt tror du att det skulle vara för din arbetsgivare att ersätta dig om du slutade?
OM UP VILL FÅ FRÅGAN FÖRKLARAD, SÄG:
Vi vill veta hur svårt det är att hitta en person med den kompetens som du har.
1
2
3
4
5

Mycket svårt
Ganska svårt
Inte särskilt svårt
Ganska lätt
Mycket lätt

Fråga F187
SVARSKORT 186-187
Hur svårt tror du att det skulle vara för dig att få ett nytt jobb som
är lika bra som ditt nuvarande om du av någon anledning måste sluta hos din arbetsgivare?
1
2
3
4
5

Mycket svårt
Ganska svårt
Inte särskilt svårt
Ganska lätt
Mycket lätt

Fråga F188
Tror du att du kommer att vara kvar hos din nuvarande arbetsgivare om ett år?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F188A
Om svar =2 → Fråga F188C
Övriga svar → INTROSYSS3
Fråga F188A
Beror det på att du gärna stannar eller på att det just nu saknas bra alternativ?
1 Stannar gärna
2 Saknas bra alternativ
3 Annat skäl
Alla svar → INTROSYSS3
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Fråga F188C
Beror det på att du uppfattar anställningen som osäker eller på att du själv vill byta
arbetsgivare?
1
2
3
4

Anställningen osäker
Vill själv byta arbetsgivare
Både och
Annat skäl

INTROSYSS3

***Hoppstation

* Om förvärvsarbetande förra veckan, dvs.:
Om F160B1=1 eller F160B2=1 eller F160B3=1 eller F160B4=1 eller F160B5=1 → INTROSYSS4
* Om sökte eller väntade på arbete eller arbetslös eller permitterad förra veckan, dvs.:
Om F160B6=1 → Fråga F222
* Om pension, delpension, aktivitets- eller sjukersättning, dvs.:
Om F160B7=1 → Fråga F225A
* Om studerande eller annan sysselsättning förra veckan, dvs.:
Om (F160B9=1 eller F160B11=1) & (F160B1>1 & F160B2>1 & F160B3>1 & F160B4>1 &
F160B5>1 & F160B6>1 & F160B7>1) → Fråga F227
INTROSYSS4

***Hoppstation

* Om anställd (på heltid eller deltid) och fler än ett jobb, dvs.:
Om (F160B1=1 eller F160B2=1) & ANTjobb>1 → Fråga F189X
Övriga → Fråga F189
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Fråga F189X
Du sa tidigare att du förra veckan ...
[om F160B1=1]
[om F160B2=1]
[om F160B3=1]
[om F160B4=1]
[om F160B5=1]

... var anställd på heltid
... var anställd på deltid
... arbetade som egen företagare eller jordbrukare
... hjälpte till i familjemedlems företag eller jordbruk
... arbetade i fritt yrke eller bisyssla

Vilken av dessa sysselsättningar var din huvudsakliga? ***3
1
2
3
4
5

Anställd på heltid
Anställd på deltid
Egen företagare eller jordbrukare
Medhjälpare i familjemedlems företag eller jordbruk
Arbetade i fritt yrke eller bisyssla

Fråga F189
[Om ANTjobb>1] Jag ska nu fortsätta med några frågor om restid och arbetsmiljö och vill att
du då bara svarar för din huvudsakliga sysselsättning.
Hur lång tid brukar det ta dig att komma till och från arbetet en vanlig arbetsdag? Räkna restid
tur och retur med gång- och väntetider men inte eventuell tid för att handla eller lämna/hämta
barn.
-------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om veckopendlare, ange restid på arbetsorten.
-------------------------------------------------------------------------------1 TID ANGES I MINUTER ...
(anges i nästa fråga)
2 INGEN RESTID / BOR PÅ ARBETSPLATSEN
(t.ex. dagmamma)
3 HAR INGEN FAST ARBETSPLATS OCH KAN DÄRFÖR INTE ANGE TID
Om svar =1 → Fråga F189A
Övriga svar → Fråga F191A
Fråga F189A
(Restid till och från jobbet)
ANTAL MINUTER T/R PER DAG:

3

Här syns endast de svarsalternativ som är aktuella för respondenten.
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Fråga F191A
Behöver man kunna lyfta 60 kilo för att kunna klara av ditt arbete?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F191B
Övriga svar → Fråga F191C
Fråga F191B
Behövs en sådan fysisk styrka dagligen i ditt arbete, någon gång per vecka eller mer sällan?
1 Mer sällan
2 Någon gång per vecka
3 Dagligen
Fråga F191C
Är din typ av arbete kroppsligt krävande på något annat sätt?
1 Ja
2 Nej
Om svar =2 & F191A=2
→ Fråga F191E
Om svar =2 & F191A=1 & F191B=1, 2 → Fråga F191E
Fråga F191D
Är ditt arbete sådant att du dagligen blir svettig av kroppsansträngning?
1 Ja
2 Nej
Fråga F191E
Är ditt arbete psykiskt ansträngande?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F191F
Är ditt arbete jäktigt?
1 Ja
2 Nej
Fråga F191G
Är ditt arbete enformigt?
1 Ja
2 Nej
Fråga F191H
Är ditt arbete sådant att du sitter ner större delen av din arbetstid?
1 Ja
2 Nej
Fråga F191XA
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid leder du annan personals arbete, dvs. styr, instruerar, samordnar
eller liknande?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid

Fråga F191XB
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid arbetar du med kunder, patienter, elever eller andra människor
bortsett från annan personal?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid
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Fråga F191XC
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid arbetar du med text och/eller siffror, dvs. skriver, räknar, läser,
redigerar eller liknande?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid

Fråga F191XD
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid arbetar du med föremål eller annat material, t.ex. tillverkar,
bygger, tillreder, städar, reparerar, packar, transporterar eller liknande arbetsuppgifter?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid

Fråga F191XE
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid arbetar du med mycket hög mental ansträngning, nära toppen av
din förmåga?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid

Fråga F191XF
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid arbetar du med låg mental ansträngning,
långt under toppen av din förmåga?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid

152

LNU 2010

Fråga F191XH
SVARSKORT 191
Hur stor del av din arbetstid arbetar du med känslomässigt krävande uppgifter?
1
2
3
4
5

Ingen tid alls eller mycket sällan
En del av tiden men mindre än halva
Ca halva tiden
Mer än halva tiden men inte hela
Hela tiden eller nästan alltid

Fråga F194A
Är det bullrigt där du arbetar?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F194B
Övriga svar → Fråga F195A
Fråga F194B
Bullrar det för jämnan eller bara ibland?
1 Ibland
2 För jämnan
Fråga F194C
Bullrar det öronbedövande?
1 Ja
2 Nej
Fråga F195A
Har du i ditt arbete mycket upprepade och ensidiga arbetsrörelser?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F195B
Är ditt arbete sådant att du tvingas till krokiga, vridna eller på annat sätt olämpliga
arbetsställningar?
1 Ja
2 Nej
Fråga F196A
Utsätts du i ditt arbete för gas, damm eller rök?
-------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Tobaksrök räknas om UP verkligen blir besvärad.
-------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F196B
Övriga svar → Fråga F197A
Fråga F196B
Är det så för jämnan, ofta eller bara ibland?
1 För jämnan
2 Ofta
3 Ibland
Fråga F197A
Blir du smutsig i ditt arbete?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F197B
Övriga svar → Fråga F198A
Fråga F197B
Är det fråga om lätt nedsmutsning eller svår?
1 Lätt nedsmutsning
2 Svår nedsmutsning
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Fråga F198A
Kommer du i kontakt med giftiga ämnen, frätande syror eller explosiva ämnen?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F198B
Övriga svar → Fråga F199
Fråga F198B
Gör du det för jämnan, ofta eller bara ibland?
1 För jämnan
2 Ofta
3 Ibland
Fråga F199
Ungefär hur många dagar under de senaste 12 månaderna har du varit borta från arbetet på
grund av egen sjukdom?
ANTAL DAGAR (FRÅNVARO PGA EGEN SJUKDOM):
Fråga F200B
SVARSKORT 200B
Hur nöjd är du med din nuvarande lön (arbetsinkomst)?
1
2
3
4
5

Mycket nöjd
Ganska nöjd
Varken nöjd eller missnöjd
Ganska missnöjd
Mycket missnöjd

Fråga F200C
SVARSKORT 200C
Om du inte behövde lönen, hur mycket skulle du vilja arbeta i ditt nuvarande jobb?
1
2
3
4
5
6

Inte arbeta alls
1 - 10 tim/vecka
11 - 20 tim/vecka
21 - 34 tim/vecka
35 - 40 tim/vecka
Mer än 40 tim/vecka
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INTROSYSS5

***Hoppstation

*Om företagare/jordbrukare eller medhjälpare i familjemedlems företag/jordbruk förra veckan, dvs.:
Om F160B3=1 eller F160B4=1 → Fråga F215A
Övriga → INTROSYSS6
Fråga F215A
Nu kommer några frågor som gäller ditt (eller din familjemedlems) företag och/eller jordbruk.
Till vilken bransch hör företaget eller vad producerar företaget?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: OBS! Mycket noggrann beskrivning behövs för att möjliggöra näringsgrenkodning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESKRIV:
Fråga F215B
Vad har du själv för slags befattning eller arbete i företaget/jordbruket?
BESKRIV:
Fråga F216
Hur många anställda har företaget/jordbruket?
-------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Medhjälpande familjemedlem ska inte räknas med.
--------------------------------------------------------------------------------0 = INGA ANSTÄLLDA
ANTAL ANSTÄLLDA:
Fråga F217A
Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i företaget/jordbruket i genomsnitt under ett
år?
ANTAL TIMMAR/VECKA (ÅRSGENOMSNITT):
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Fråga F217B
Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i företaget/jordbruket under hektiska veckor?
ANTAL TIMMAR/VECKA (HEKTISKA VECKOR):
Fråga F217C
Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i företaget/jordbruket under lugna veckor?
ANTAL TIMMAR/VECKA (LUGNA VECKOR):
Fråga F217D
Ungefär hur många veckor under ett år är hektiska?
ANTAL HEKTISKA VECKOR I GENOMSNITT PER ÅR:
Fråga F218A
Hade du någon semester från företaget/jordbruket under 2009?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F218B
Övriga svar → Fråga F219A
Fråga F218B
Hur många veckor?
ANTAL SEMESTERVECKOR (UNDER 2009):
Fråga F219A
Ungefär hur mycket bedömer du att företaget/jordbruket är värt, om du räknar bort eventuella
lån?
--------------------------------------------------------------TILL IVE: Det räcker med ungefärligt belopp!
--------------------------------------------------------------KRONOR:
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Fråga F219B
Hur stor andel av företaget äger du själv?
0 = UP HAR INGEN ANDEL I FÖRETAGET/JORDBRUKET)
ANDEL I PROCENT:
Om F50F=01, 02 & svar<100 → Fråga F219C
Övriga
→ INTROSYSS6
Fråga F219C
Hur stor andel av företaget ägs av din make/maka/sambo/partner?
0 = MAKE/MAKA/SAMBO HAR INGEN ANDEL I FÖRETAGET/JORDBRUKET
ANDEL I PROCENT:
INTROSYSS6

***Hoppstation

*** Om frilans eller bisyssla förra veckan, dvs.:
Om F160B5=1 → Fråga F220
Övriga

→ INTROSYSS7

Fråga F220
Du sa tidigare att du förra veckan även hade en bisyssla /även frilansade.
Vad var det för bisyssla? /Vad var det för yrke?
------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP har flera bisysslor, be UP välja den huvudsakliga bisysslan.
------------------------------------------------------------------------------------------------YRKE:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F221
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Fråga F220A
Välj yrket i listan.
--------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP:s yrke (frilansjobb / bisyssla): <här visas svaret på F220>
--------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F220B
Övriga svar → Fråga F221
Fråga F220B
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i det yrket?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. UP:s yrke
(frilansjobb / bisyssla): <här visas svaret på F220>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F221
Hur många timmar per vecka brukar du arbeta i det yrket i genomsnitt under året?
-----------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Frågan avser det huvudsakliga frilansjobbet / bisysslan.
-----------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA (FRILANSJOBB ELLER BISYSSLA):
INTROSYSS7

***Hoppstation

* Om sökte eller avvaktade arbete eller var arbetslös eller var permitterad förra veckan, dvs.:
Om F160B6=1 → Fråga F222
Övriga

→ INTROSYSS8
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Fråga F222
Vilket yrke har du, dvs. vilken typ av arbete betraktar du som ditt yrke utifrån din
yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet?
YRKE:
Om svar =88888, 99999 → Fråga F223
Fråga F222A
Välj yrket i listan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP:s yrke utifrån hans/hennes yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet: <här visas svaret
på F220>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F222B
Övriga svar → Fråga F223
Fråga F222B
Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad var det för typ av företag du huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
(Hur stort var företaget? Hur många anställda?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. UP:s yrke
utifrån hans/hennes yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet: <här visas svaret på F222>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
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Fråga F223
Hur länge har du nu sökt eller väntat på arbete, varit arbetslös eller permitterad?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Tillfälliga jobb (mindre än 2 veckor) räknas ej som avbrott i en längre arbetslöshetsperiod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL VECKOR:
Om F160B6=1 & ANTjobb=0 → Fråga F224A
Övriga
→ INTROSYSS8
Fråga F224A
Hur många timmar per vecka skulle du vilja arbeta?
ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om svar >0 → Fråga F224B
Övriga svar → INTROSYSS8
Fråga F224B
SVARSKORT 224B
Om du inte behövde lönen, hur mycket skulle du vilja arbeta?
1
2
3
4
5
6

Inte arbeta alls
1 - 10 tim/vecka
11 - 20 tim/vecka
21 - 34 tim/vecka
35 - 40 tim/vecka
Mer än 40 tim/vecka

INTROSYSS8

***Hoppstation

* Om pension, delpension, aktivitets- eller sjukersättning förra veckan, dvs.:
Om F160B7=1 → Fråga F225A
Övriga

→ INTROSYSS9
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Fråga F225A
Vad hade du för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under din yrkesverksamma tid?
1 = HADE INGET YRKE
YRKE:
Om svar =1
Om F50F≠01, 02 & svar =88888, 99999
Om ANTjobb>0 & svar =88888, 99999
Om svar =88888, 99999
Övriga

→
→
→
→
→

Fråga F225A1
Fråga F225AA
INTROIX
Fråga F226A
Fråga F225A2

Fråga F225A1
(UP hade inget yrke ... )
ANGE FÖRKLARING:
Om F50F≠01, 02 → Fråga F225AA
Om ANTjobb>0 → INTROIX
Övriga
→ Fråga F226A
Fråga F225A2
Välj yrket i listan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP:s huvudsakliga yrke under hans/hennes yrkesverksamma liv: <här visas svaret på
F225A>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F225A3
Övriga svar → Fråga F225X
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Fråga F225A3
Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad var det för typ av företag som du huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
(Hur stort var företaget? Hur många anställda?)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. UP:s
huvudsakliga yrke under hans/hennes yrkesverksamma liv: <här visas svaret på F225A>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F225X
Var du i ditt huvudsakliga yrke eller sysselsättning anställd eller egen företagare?
1 Anställd
2 Egen företagare (inkl jordbrukare)
Om svar =2 & (F160B3>1 & F160B4>1) → Fråga F225C
Om ANTjobb>0
→ Fråga INTROIX
Övriga
→ Fråga F226A
Fråga F225AA
Har du tidigare varit gift eller sambo?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F225AB
Om ANTjobb>0 → INTROIX
Övriga
→ Fråga F226A
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Fråga F225AB
Vad hade din make/maka/sambo för huvudsakligt yrke eller sysselsättning under sin
yrkesverksamma tid?
1 = HAR INGET YRKE
YRKE:
Om svar =1
Om ANTjobb>0 & svar =88888, 99999
Om svar =88888, 99999
Övriga

→
→
→
→

Fråga F225AB1
INTROIX
Fråga F226A
Fråga F225AB2

Fråga F225AB1
(UP:s make/maka/sambo har inget yrke ... )
ANGE FÖRKLARING:
Om ANTjobb>0 → INTROIX
Övriga
→ Fråga F226A
Fråga F225AB2
Välj yrket i listan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Makens/makans/sambons huvudsakliga yrke under hans/hennes yrkesverksamma liv: <här
visas svaret på F225AB>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F225AB3
Övriga svar → Fråga F225AC
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Fråga F225AB3
Vilka var hans/hennes huvudsakliga arbetsuppgifter?
Vad var det för typ av företag som han/hon huvudsakligen arbetade på? Vilken bransch?
(Hur stort var företaget? Hur många anställda?)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen.
Makens/makans/sambons huvudsakliga yrke under hans/hennes yrkesverksamma liv: <här visas
svaret på F225AB>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F225AC
Var han/hon i sitt huvudsakliga yrke eller sysselsättning anställd eller egen företagare?
1 Anställd
2 Egen företagare
Om svar =2
→ Fråga F225C
Om ANTjobb>0 → INTROIX
Övriga
→ Fråga F226A
Fråga F225C
[Om F225X=2] Hur många anställda hade du?
[Om F225AC=2] Hur många anställda hade han/hon/ni?
----------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Medhjälpande familjemedlem ska inte räknas med.
----------------------------------------------------------------------------------0 = INGA ANSTÄLLDA
ANTAL ANSTÄLLDA:
Om ANTjobb>0 → INTROIX
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Fråga F226A
Skulle du vilja ha något arbete nu om du fick tag i något som passar dig?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F226B
Om svar =2 → Fråga F226C
Övriga svar → INTROIX
Fråga F226B
Hur många timmar per vecka skulle du vilja arbeta?
ANTAL TIMMAR/VECKA:
Alla svar → INTROIX
Fråga F226C
Frågan behöver ej ställas om svaret är uppenbart.
Beror det på att du inte orkar med något arbete nu?
1 Ja
(SVARET ÄR UPPENBART, FRÅGAN STÄLLDES INTE)
2 Ja, orkar inte med arbete nu
3 Nej, beror på annat
Om svar =3 → Fråga F226D
Övriga svar → INTROIX
Fråga F226D
Tycker du att det inte lönar sig ekonomiskt att arbeta?
1 Ja
2 Nej
Alla svar → INTROIX
INTROSYSS9

***Hoppstation

* Om studerande eller annan sysselsättning förra veckan, dvs.:
Om (F160B9=1 eller F160B11=1) & ANTjobb=0 & F160B6>1 & F160B7>1 → Fråga F227
Övriga → INTROIX
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Fråga F227
Vilket yrke har du, dvs. vilken typ av arbete betraktar du som ditt yrke utifrån din
yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet?
1 = HAR INGET YRKE
YRKE:
Om svar =1
→ Fråga F227A
Om svar =88888, 99999 → Fråga F228
Övriga svar
→ Fråga F227B
Fråga F227A
(UP har inget yrke utifrån sin yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet ... )
ANGE FÖRKLARING:
Alla svar → Fråga F228
Fråga F227B
Välj yrket i listan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP:s yrke utifrån hans/hennes yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet: <här visas svaret
på F227>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 = YRKET FINNS EJ I LISTAN
YRKE: <Här visas en lista med yrken klassificerade enligt SEI>
Om svar =1 → Fråga F227C
Övriga svar → Fråga F228
Fråga F227C
Vilka arbetsuppgifter är du utbildad till?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Försök få fram så mycket information som möjligt för att underlätta kodningen. UP:s yrke
utifrån hans/hennes yrkesutbildning och/eller yrkeserfarenhet: <här visas svaret på F227>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE SVARET I KLARTEXT:
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Fråga F228
SVARSKORT 228
Om du inte behövde lönen, hur mycket skulle du vilja förvärvsarbeta?
1
2
3
4
5
6

Inte arbeta alls
1 - 10 tim/vecka
11 - 20 tim/vecka
21 - 34 tim/vecka
35 - 40 tim/vecka
Mer än 40 tim/vecka
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IX. HUSHÅLLSARBETE
INTROIX
Nu kommer ett antal frågor om olika typer av hushållssysslor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: OBSERVERA! I detta avsnitt får du INTE trycka in något värde på måfå bara för att kolla
upp nästa fråga. Endast när du har fått ett "riktigt" svar, ska du trycka ENTER för att gå vidare till
nästa fråga. För ytterligare information tryck F4.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fråga F240A
Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas sammanlagt åt matinköp, matlagning
och disk i ditt hushåll?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP avrunda till en halvtimme. Exempel: Om
UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om svar =0 → Fråga F241A
Fråga F240B
Ungefär hur många av dessa arbetstimmar står du själv för?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser matinköp, matlagning och disk. Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP
avrunda till en halvtimme. Exempel: Om UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Fråga F241A
Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas sammanlagt åt tvätt, strykning och
annan klädvård i ditt hushåll?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP avrunda till en halvtimme. Exempel: Om
UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om svar =0 → Fråga F242A
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Fråga F241B
Ungefär hur många av dessa arbetstimmar står du själv för?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser tvätt, strykning och annan klädvård. Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP
avrunda till en halvtimme. Exempel: Om UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Fråga F242A
Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas sammanlagt åt städning i ditt hushåll?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP avrunda till en halvtimme. Exempel: Om
UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om svar =0 → Fråga F243A
Fråga F242B
Ungefär hur många av dessa arbetstimmar står du själv för?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser städning. Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP avrunda till en halvtimme.
Exempel: Om UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Fråga F243A
Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnas sammanlagt åt reparation och
underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör ditt hushåll?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP avrunda till en halvtimme. Exempel: Om
UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om svar =0 → Fråga F244A
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Fråga F243B
Ungefär hur många av dessa arbetstimmar står du själv för?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser reparation och underhåll av bostad, fordon och annan egendom som tillhör
hushållet. Om UP har svårt att uppge hela timmar, be UP avrunda till en halvtimme. Exempel: Om
UP uppger tre och en halv timme → ange 3,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Fråga F244A
Brukar du hjälpa någon anhörig eller släkting utanför ditt hushåll med omvårdnad eller
hushållssysslor?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F244B
Övriga svar → Fråga F245A
Fråga F244B
Ungefär hur många timmar i genomsnitt per vecka ägnar du sammanlagt åt detta?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser när UP hjälper någon anhörig/släkting utanför sitt hushåll med omvårdnad eller
hushållssysslor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
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Fråga F245A
Är det någon utanför ditt hushåll som utför hushållssysslor i ditt hem?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→

Fråga F245A2
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX

Fråga F245A2
Vem eller vilka är det som gör det?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Flera svar kan anges.
1
2
3
4
5
6

Egna barn
Föräldrar
Annan anhörig / släkting
Kommunal hemtjänst
Privat köpt tjänst
Annan ...

Om svar =6
Om svar =1
Om svar =2
Om svar =3
Om svar =4
Om svar =5
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→
→

(som ej bor i hushållet)
(som ej bor i hushållet)

Fråga F245A3
Fråga F245B
Fråga F245C
Fråga F245D
Fråga F245E
Fråga F245F
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX
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Fråga F245A3
Vem eller vilka är det som gör det?
ANGE ANNAN PERSON(-ER) SOM UTFÖR HUSHÅLLSSYSSLOR I UP:s HUSHÅLL.
Om F245A2=1
Om F245A2=2
Om F245A2=3
Om F245A2=4
Om F245A2=5
Om F245A2=6
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→
→

Fråga F245B
Fråga F245C
Fråga F245D
Fråga F245E
Fråga F245F
Fråga F245G
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX

Fråga F245B
Ungefär hur många timmar per vecka hjälper dina egna barn, som inte bor i ditt hushåll, dig/Er
med hushållssysslorna?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om F245A2=2
Om F245A2=3
Om F245A2=4
Om F245A2=5
Om F245A2=6
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→
→
→
→
→

Fråga F245C
Fråga F245D
Fråga F245E
Fråga F245F
Fråga F245G
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX
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Fråga F245C
Ungefär hur många timmar per vecka hjälper dina föräldrar, som inte bor i ditt hushåll, dig/Er
med hushållssysslorna?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om F245A2=3
Om F245A2=4
Om F245A2=5
Om F245A2=6
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→
→
→
→

Fråga F245D
Fråga F245E
Fråga F245F
Fråga F245G
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX

Fråga F245D
Ungefär hur många timmar per vecka hjälper någon anhörig eller släkting (utöver dina egna
barn eller föräldrar) dig/Er med hushållssysslorna?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om F245A2=4
Om F245A2=5
Om F245A2=6
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→
→
→

Fråga F245E
Fråga F245F
Fråga F245G
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX
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Fråga F245E
Ungefär hur många timmar per vecka hjälper kommunal hemtjänst dig/Er med
hushållssysslorna?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om F245A2=5
Om F245A2=6
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→
→

Fråga F245F
Fråga F245G
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX

Fråga F245F
Ungefär hur många timmar per vecka hjälper någon via en privat köpt tjänst dig/Er med
hushållssysslorna?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om F245A2=6
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→
→
→
→

Fråga F245G
Fråga F246
Fråga F248A1
INTROX
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Fråga F245G
Ungefär hur många timmar per vecka hjälper ”annan” dig/Er med hushållssysslorna?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ändra sina svar i frågorna F240 - F243: backa och ändra samt tryck F2 och
anteckna orsak.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL TIMMAR/VECKA:
Om F50F=01, 02
Om F50I>1997
Övriga

→ Fråga F246
→ Fråga F248A1
→ INTROX

Fråga F246
SVARSKORT 246
Olika familjer organiserar sin ekonomi på olika sätt.
Hur fördelar du och din partner era pengar?
1
2
3
4

Alla pengar är gemensamma
Vi har en gemensam del och disponerar en del för oss själva
Vi har helt separata ekonomier
Annat ...

F8 = VET EJ
Om svar =4 → Fråga F246B
Övriga svar → Fråga F247A
Fråga F246B
(Hur fördelar du och din partner era pengar?)
BESKRIV:
Fråga F247A
SVARSKORT 247A-B
Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt
vad gäller...
... fördelningen av hushållsarbetet?
1
2
3
4

Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
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Fråga F247B
SVARSKORT 247A-B
(Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt
vad gäller ... )
... hur pengarna används?
1
2
3
4

Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig

Fråga F247C
SVARSKORT 247C-D
(Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt
vad gäller...)
... hur mycket din partner arbetar?
1
2
3
4
5

Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
EJ AKTUELLT

Fråga F247D
SVARSKORT 247C-D
(Hur ofta händer det att dina och din partners åsikter skiljer sig åt
vad gäller...)
... hur mycket du arbetar?
1
2
3
4
5

Ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
EJ AKTUELLT

Om F50I>1997 → Fråga F248A1
Övriga
→ INTROX
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Fråga F248A1
Nu följer några frågor om hur ofta du, din partner eller någon annan utför vissa sysslor i ditt
hushåll.
Lämna barn på dagis, fritids eller skola...
... hur många dagar under en vanlig vecka, måndag till söndag, gör du det?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner eller någon annan delar lika, ange 2,5. Vid växelvis boende
gäller frågan endast de perioder då barnet/barnen bor hos UP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Om F50F=01, 02 → Fråga F248A2
Övriga
→ Fråga F248A3
Fråga F248A2
(Lämna barn på dagis, fritids eller skola ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör din partner det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner delar lika, ange 2,5. Vid växelvis boende gäller frågan endast de
perioder då barnet/barnen bor hos UP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Fråga F248A3
(Lämna barn på dagis, fritids eller skola ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör någon annan
det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och någon annan delar lika, ange 2,5. Vid växelvis boende gäller frågan endast de
perioder då barnet/barnen bor hos UP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
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Fråga F248B1
Hämta barn på dagis, fritids eller skola ...
... hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör du det?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner eller någon annan delar lika, ange 2,5. Vid växelvis boende
gäller frågan endast de perioder då barnet/barnen bor hos UP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Om F50F=01, 02 → Fråga F248B2
Övriga
→ Fråga F248B3
Fråga F248B2
(Hämta barn på dagis, fritids eller skola ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör din partner det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner delar lika, ange 2,5. Vid växelvis boende gäller frågan endast de
perioder då barnet/barnen bor hos UP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Fråga F248B3
(Hämta barn på dagis, fritids eller skola ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör någon annan det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och någon annan delar lika, ange 2,5. Vid växelvis boende gäller frågan endast de
perioder då barnet/barnen bor hos UP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
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Fråga F248C1
Laga middag ...
... hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör du det?
---------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner eller någon annan delar lika, ange 3,5.
---------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Om F50F=01, 02 → Fråga F248C2
Övriga
→ Fråga F248C3
Fråga F248C2
(Laga middag ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör din partner det?
-----------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner delar lika, ange 3,5.
-----------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Fråga F248C3
(Laga middag ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör någon annan det?
-----------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och någon annan delar lika, ange 3,5.
-----------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
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Fråga F248D1
Lägga barn för natten ...
... hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör du det?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner eller någon annan delar lika, ange 3,5. Vid växelvis boende
gäller frågan endast de perioder då barnet/barnen bor hos UP.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Om F50F=01, 02 → Fråga F248D2
Övriga
→ Fråga F248D3
Fråga F248D2
(Lägga barn för natten ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör din partner det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och UP:s partner delar lika, ange 3,5. Vid växelvis boende gäller frågan endast de
perioder då barnet/barnen bor hos UP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
Fråga F248D3
(Lägga barn för natten ... )
... och hur många dagar (under en vanlig vecka, måndag till söndag,) gör någon annan det?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP och någon annan delar lika, ange 3,5. Vid växelvis boende gäller frågan endast de
perioder då barnet/barnen bor hos UP.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTAL DAGAR I VECKAN:
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X. EKONOMISKA RESURSER
INTROX
Då har vi kommit till ett avsnitt om ekonomi.
Fråga F260A
Om du plötsligt hamnade i en situation, där du på en vecka måste skaffa fram 14 000 kronor,
skulle du kunna klara det?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F260B
Övriga svar → Fråga F260C1
Fråga F260B
SVARSKORT 260B
På vilket sätt?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP vill ge flera svar, ange det alternativ som i listan står överst av de nämnda.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6

Uttag från eget bankkonto
Försäljning av aktier, fondandelar eller liknande
Lån från annan familjemedlem
Lån från andra släktingar eller vänner
Lån i bank eller liknande
Annat sätt ...

Om svar =6 → Fråga F260B2
Övriga svar → Fråga F260C1
Fråga F260B2
(På vilket sätt?)
ANGE SVARET I KLARTEXT:
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Fråga F260C1
Äger du eller din partner något av följande: bostad, bostadsrätt, fritidshus, tomt, mark eller
skog?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP ska inte räkna in värdet på företaget / jordbruket om UP arbetar som
företagare/lantbrukare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F260C2
Övriga svar → Fråga F260F
Fråga F260C2
Vad är det UNGEFÄRLIGA marknadsvärdet på dessa tillgångar, dvs. bostad, bostadsrätt,
fritidshus, tomt, mark eller skog?
LÄS VID BEHOV:

Vad skulle dessa tillgångar kunna säljas för idag?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP samäger med någon utanför sitt hushåll, räknas UP:s hushålls andel av
marknadsvärdet. UP ska inte räkna in värdet på företaget / jordbruket om UP arbetar som
företagare/lantbrukare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRONOR:
Fråga F260D1
Har du och din partner några lån på bostad, bostadsrätt, fritidshus, tomt, mark eller skog?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: UP ska inte räkna in skulder i företaget/jordbruket om UP arbetar som
företagare/lantbrukare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1
→ Fråga F260D2
Om F50F=01, 02 → Fråga F260E
Övriga
→ Fråga F260F
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Fråga F260D2
Ungefär hur stora är dina och din partners skulder för detta?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser bostad, bostadsrätt, fritidshus, tomt, mark eller skog. UP ska inte räkna in skulder i
företaget/jordbruket om UP arbetar som företagare/lantbrukare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KRONOR:
Om F50F=01, 02 → Fråga F260E
Övriga
→ Fråga F260F
Fråga F260E
Ägs dessa tillgångar huvudsakligen av dig, din partner eller äger båda ungefär lika mycket?
1 Huvudsakligen av UP
2 Huvudsakligen av UP:s partner
3 Av båda tillsammans
Fråga F260F
SVARSKORT 260F
Vad är det sammanlagda ungefärliga värdet på dina och din partners finansiella tillgångar, dvs.
banktillgodohavanden, kontanter, aktier, obligationer och andra värdepapper? Dra ifrån
eventuella övriga skulder, t.ex. studielån.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Räkna inte med eventuellt pensionssparande. Räkna inte med värdet på och skulder för
bostad, bostadsrätt, fritidshus, tomt, mark eller skog. UP ska inte räkna in värdet på
företaget/jordbruket om UP arbetar som företagare/lantbrukare.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILLGÅNGAR ÄR STÖRRE ÄN SKULDER:
1
2
3
4
5
6
7
8

SKULDER ÄR STÖRRE ÄN TILLGÅNGAR:

0 - 50 000 kr i tillgångar (minus skulder)
9 0 - 100 000 kr i skuld
50 000 - 100 000 kr
10 Mer än 100 000 kr i skuld
100 000 - 200 000 kr
200 000 - 500 000 kr
500 000 - 1 miljon kr
1 miljon - 2 miljoner kr
2 miljoner - 5 miljoner kr
Mer än 5 miljoner kr i tillgångar (minus skulder)

Om svar =1-8 & F50F=01, 02 → Fråga F260G
Övriga
→ Fråga F262
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Fråga F260G
Ägs dessa tillgångar huvudsakligen av dig, din partner eller äger båda ungefär lika mycket?
1 Huvudsakligen av UP
2 Huvudsakligen av UP:s partner
3 Av båda tillsammans
Fråga F262
Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter att klara de löpande
utgifterna för mat, hyra, räkningar mm?
1 Ja
2 Nej
Om F50C=2 & F55A1=1 & F50I>=1992 → Fråga F263A
Övriga
→ Fråga F264A
Fråga F263A
Får du underhåll för något barn som är fött 1992 eller senare? Räkna inte med de utbetalningar
som kommer från Försäkringskassan.
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F263A2
Övriga svar → Fråga F263B
Fråga F263A2
Hur mycket får du sammanlagt per månad?
KRONOR PER MÅNAD:
Fråga F263B
Betalar du underhåll för något barn som är fött 1992 eller senare? Räkna inte med de
betalningar som du gör via Försäkringskassan.
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F263B2
Övriga svar → Fråga F264A
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Fråga F263B2
Hur mycket betalar du sammanlagt per månad?
KRONOR PER MÅNAD:
Fråga F264A
Har du under de senaste 10 åren fått arv på sammanlagt minst 30 000 kronor eller motsvarande
värde?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F264B
Övriga svar → Fråga F265A
Fråga F264B
Vad är det sammanlagda värdet av dina arv de senaste 10 åren?
KRONOR:
Fråga F265A
Har du under de senaste 12 månaderna givit ekonomiskt stöd eller gåvor för sammanlagt 6 000
kronor eller mer till någon eller några utanför ditt hushåll?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser enbart ekonomiskt stöd eller gåvor till privatpersoner, inte till organisationer,
föreningar o. dyl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F265B
Övriga svar → Fråga F266A

186

LNU 2010

Fråga F265B
SVARSKORT 265B-266B
Till vem eller vilka?
Flera svar kan anges. Tryck mellanslag mellan svaren.
1
2
3
4
5

Föräldrar
Mor- / Farföräldrar
Barn
Barnbarn
Annan person(-er)

Om svar =1
Om svar =2
Om svar =3
Om svar =4
Om svar =5
Övriga svar

→
→
→
→
→
→

Fråga F265BB1
Fråga F265BB2
Fråga F265BB3
Fråga F265BB4
Fråga F265BB5
Fråga F266A

Fråga F265BB1
Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket dina föräldrar har fått under de senaste 12
månaderna?
KRONOR:
Om F265B=2
Om F265B=3
Om F265B=4
Om F265B=5
Övriga svar

→
→
→
→
→

Fråga F265BB2
Fråga F265BB3
Fråga F265BB4
Fråga F265BB5
Fråga F266A

Fråga F265BB2
Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket dina mor-/farföräldrar har fått under de
senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Om F265B=3
Om F265B=4
Om F265B=5
Övriga svar

→
→
→
→

Fråga F265BB3
Fråga F265BB4
Fråga F265BB5
Fråga F266A

187

LNU 2010

Fråga F265BB3
Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket barnet/barnen har fått under de senaste 12
månaderna?
KRONOR:
Om F265B=4 → Fråga F265BB4
Om F265B=5 → Fråga F265BB5
Övriga svar → Fråga F266A
Fråga F265BB4
Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket barnbarnet/barnbarnen har fått under de
senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Om F265B=5 → Fråga F265BB5
Övriga svar → Fråga F266A
Fråga F265BB5
Kan du uppge ett ungefärligt värde på hur mycket annan person (andra personer) har fått
under de senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Fråga F266A
Har du under de senaste 12 månaderna tagit emot ekonomiskt stöd eller gåvor för sammanlagt 6
000 kronor eller mer från någon/några utanför ditt hushåll?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser enbart ekonomiskt stöd eller gåvor från privatpersoner, inte till organisationer,
föreningar o. dyl.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F266B
Övriga svar → Fråga F268A
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Fråga F266B
SVARSKORT 265B-266B
Vem eller vilka fick du det av?
Flera svar kan anges.
1
2
3
4
5

Föräldrar
Mor- / Farföräldrar
Barn
Barnbarn
Annan person(-er)

Om svar =1
Om svar =2
Om svar =3
Om svar =4
Om svar =5
Övriga svar

→ Fråga F266BB1
→ Fråga F266BB2
→ Fråga F266BB3
→ Fråga F266BB4
→ Fråga F266BB5
→ Fråga F268A

Fråga F266BB1
Hur mycket har du fått från dina föräldrar under de senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Om F266B=2
Om F266B=3
Om F266B=4
Om F266B=5
Övriga svar

→ Fråga F266BB2
→ Fråga F266BB3
→ Fråga F266BB4
→ Fråga F266BB5
→ Fråga F268A

Fråga F266BB2
Hur mycket har du fått från dina mor-/farföräldrar under de senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Om F266B=3 → Fråga F266BB3
Om F266B=4 → Fråga F266BB4
Om F266B=5 → Fråga F266BB5
Övriga svar
→ Fråga F268A
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Fråga F266BB3
Hur mycket har du fått från barnet/barnen under de senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Om F266B=4 → Fråga F266BB4
Om F266B=5 → Fråga F266BB5
Övriga svar
→ Fråga F268A
Fråga F266BB4
Hur mycket har du fått från barnbarnet/barnbarnen under de senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Om F266B=5 → Fråga F266BB5
Övriga svar
→ Fråga F268A
Fråga F266BB5
Hur mycket har du fått från annan person (andra personer) under de senaste 12 månaderna?
KRONOR:
Övriga svar → Fråga F268A
Fråga F268A
Ibland behöver man hjälp och stöd av någon. Har du någon anhörig eller nära vän som ställer
upp ...
... om du blir sjuk?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Obs! Frågan ska tolkas exakt som den står. Vi är ute efter att få fram dem som verkligen
inte har någon som ställer upp. Om UP har en make/maka/sambo eller föräldrar som ställer upp, ange
JA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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Fråga F268B
(Har du någon anhörig eller nära vän som ställer upp ... )
... om du vill ha sällskap?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Obs! Frågan ska tolkas exakt som den står. Vi är ute efter att få fram dem som verkligen
inte har någon som ställer upp. Om UP har en make/maka/sambo eller föräldrar som ställer upp, ange
JA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F268C
(Har du någon anhörig eller nära vän som ställer upp ... )
... om du behöver prata med någon om personliga bekymmer?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Obs! Frågan ska tolkas exakt som den står. Vi är ute efter att få fram dem som verkligen
inte har någon som ställer upp. Om UP har en make/maka/sambo eller föräldrar som ställer upp, ange
JA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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XI. SÄKERHET TILL LIV OCH EGENDOM
INTROXI
Nu kommer några frågor om säkerhet och utsatthet för brott.
Jag vill att du tänker på de senaste 12 månaderna när du svarar.
Fråga F270
Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för någon stöld?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP självmant berättar vad som hänt, tryck F2 och anteckna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F271
(Har du under de senaste 12 månaderna ... )
... varit med om att någon har skadat eller förstört egendom för dig?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avses skadegörelse, ej olyckshändelse! Om UP självmant berättar vad som hänt, tryck F2
och anteckna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F272A
(Har du under de senaste 12 månaderna ... )
... varit utsatt för våld som ledde till synliga märken eller kroppsskada?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP självmant berättar vad som hänt, tryck F2 och anteckna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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Fråga F272B
(Har du under de senaste 12 månaderna ... )
... varit utsatt för våld som INTE ledde till synliga märken eller kroppsskada?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP självmant berättar vad som hänt, tryck F2 och anteckna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F272C
(Har du under de senaste 12 månaderna ... )
... varit utsatt för hot eller hotelser som var farliga eller så allvarliga att du blev rädd?
----------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP självmant berättar vad som hänt, tryck F2 och anteckna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
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XII. FRITIDSAKTIVITETER
INTROXII
Och nu kommer några frågor om fritidsaktiviteter.
Fråga F280
Gjorde du någon semesterresa under 2009?
---------------------------------------------------------------------TILL IVE: Avser även resa av rekreationskaraktär.
---------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F281
Tillbringade du någon tid under 2009 i sommarstuga, kolonistuga, fritidshus eller liknande?
--------------------------------------------------------------TILL IVE: Resa med husvagn skall ej tas med.
--------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Fråga F282A1
Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ...
- Fiska eller jaga?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B1
Övriga svar → Fråga F282A2
Fråga F282B1
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A2
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Sköta trädgård?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B2
Övriga svar → Fråga F282A3
Fråga F282B2
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A3
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Gå på bio?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B3
Övriga svar → Fråga F282A4
Fråga F282B3
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A4
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Gå på teater, konserter, museer, utställningar?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B4
Övriga svar → Fråga F282A5
Fråga F282B4
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A5
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Gå på restaurang?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B5
Övriga svar → Fråga F282A6
Fråga F282B5
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A6
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Gå på dans?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B6
Övriga svar → Fråga F282A7
Fråga F282B6
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A7
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Besöka släktingar?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B7
Övriga svar → Fråga F282A8
Fråga F282B7
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A8
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Ha släktingar på besök?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B8
Övriga svar → Fråga F282A9
Fråga F282B8
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A9
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Besöka vänner och bekanta?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B9
Övriga svar → Fråga F282A10
Fråga F282B9
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A10
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Ha vänner och bekanta på besök?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B10
Övriga svar → Fråga F282A11
Fråga F282B10
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A11
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Läsa böcker?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B11
Övriga svar → Fråga F282A12
Fråga F282B11
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A12
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Delta i studiecirklar eller kurser?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B12
Övriga svar → Fråga F282A13
Fråga F282B12
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A13
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Spela musikinstrument eller sjunga i kör?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B13
Övriga svar → Fråga F282A14
Fråga F282B13
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F282A14
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Syssla med hobbyverksamhet?
----------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Sticka, sy, snickra, måla, samla frimärken etc.
----------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B14
Övriga svar → Fråga F282A15
Fråga F282B14
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
Fråga F282A15
(Brukar du göra något av följande som fritidsaktivitet ... )
- Ha direktkontakt med andra över Internet genom att t.ex. chatta eller spela online-spel?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F282B15
Övriga svar → Fråga F283
Fråga F282B15
Brukar du göra det någon gång eller ofta?
1 Någon gång
2 Ofta
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Fråga F283
SVARSKORT 283
Utövar du någon motions-, frilufts- eller idrottsaktivitet, t.ex. långpromenader? Och hur ofta?
1
2
3
4
5

Ja, flera gånger i veckan
Ja, ungefär en gång i veckan
Ja, 1-3 gånger per månad
Ja, men mer sällan
Nej, aldrig
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XIII. DELTAGANDE I SAMHÄLLSLIVET
INTROXIII
Nu kommer några frågor om deltagande i samhällslivet.
Fråga F290A
Är du medlem i någon fackförening eller facklig sammanslutning?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: LRF räknas som facklig sammanslutning, dock ej arbetsgivarorganisationer (t.ex. Svenskt
näringsliv).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F290B
Övriga svar → Fråga F291A
Fråga F290B
Vilket förbund eller liknande tillhör du?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Enbart LO, TCO, SACO räcker ej. Fackförbund inom centralorganisation anges.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANGE FÖRBUND I KLARTEXT:
Fråga F290C
(Vilket förbund eller liknande tillhör du?)
1 = FÖRBUNDET FINNS EJ I LISTAN
FACKFÖRBUND: <Här visas en lista med svenska fackförbund>
Om svar =1
→ Fråga F290D4
Om svar =88888, 99999 → Fråga F290D
Övriga svar
→ Fråga F291A

4

Hopp korrigerat 20100511
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Fråga F290D
Vilken centralorganisation hör förbundet till?
-------------------------------------------TILL IVE: T.ex. LO, TCO, SACO
-------------------------------------------ANGE CENTRALORGANISATION:
Fråga F291A
Har du varit på något fackföreningsmöte under det senaste året?
1 Ja
2 Nej
Fråga F291B
Har du eller har du haft någon förtroendepost i någon fackförening eller facklig
sammanslutning?
--------------------------------------------------------------TILL IVE: Styrelsemedlemskap eller liknande
--------------------------------------------------------------1 Ja, har förtroendepost
2 Ja, har haft förtroendepost
3 Nej
Fråga F292A
Är du medlem i något politiskt parti eller politisk sammanslutning?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F292B
Har du eller har du haft någon förtroendepost i någon politisk förening eller organisation?
--------------------------------------------------------------TILL IVE: Styrelsemedlemskap eller liknande
--------------------------------------------------------------1 Ja, har förtroendepost
2 Ja, har haft förtroendepost
3 Nej
Fråga F292C
Har du varit på något politiskt möte eller sammankomst under det senaste året?
1 Ja
2 Nej
Om UP:s födelseår + månad ≤ 198809 → Fråga F293A
Övriga
→ Fråga F293B
Fråga F293A
Röstade du i valet 2006?
1 Ja
2 Nej
3 Ej röstberättigad
Fråga F293B
Röstade du i valet till Europaparlamentet 2009?
1 Ja
2 Nej
3 Ej röstberättigad
Om intervjudatum ≤ 20100831
→ Fråga F293C
Om intervjudatum ≥ 20100901 & intervjudatum ≤ 20100919 → Fråga F293D
Om intervjudatum ≥ 20100920
→ Fråga F293E

205

LNU 2010

Fråga F293C***5
SVARSKORT 293 C
Tänker du rösta i valet 2010, dvs. nu i höst?
1
2
3
4
5
6

Ja, absolut
Ja, troligen
Kanske
Nej, troligen inte
Nej, definitivt inte
Ej röstberättigad

Alla svar → Fråga F294A
Fråga F293D***5
SVARSKORT 293D
Tänker du rösta i valet 2010, dvs. nu i höst?
1
2
3
4
5
6

Ja, absolut
Ja, troligen
Kanske
Nej, troligen inte
Nej, definitivt inte
Ej röstberättigad

7 Har redan röstat
Alla svar → Fråga F294A
Fråga F293E***5
Röstade du i valet 2010?
1 Ja
2 Nej
3 Ej röstberättigad

5

Respondenten fick besvara endera av frågorna F293C, F293D, eller F293E. Riksdagsvalet 2010 genom fördes den 19
september. F293C ställdes fram till 31 augusti, fråga F293D ställdes under perioden 01-19 september (svarsalternativ för
poströstning har lagts till) och fråga F293E ställdes till dem som intervjuades efter riksdagsvalet.
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Fråga F294A
Jag har frågat om ditt deltagande i fackliga och politiska organisationer. Men tillhör du någon
annan typ av förening eller organisation?
--------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Alla typer av föreningar ska räknas med, tryck F4 för exempel.
--------------------------------------------------------------------------------------------1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F294B
Övriga svar → Fråga F295A
Fråga F294B
SVARSKORT 294B
Hur ofta deltar du i någon sådan föreningsaktivitet, på ett ungefär?
------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP är med i flera föreningar, summera aktiviteterna.
------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

Aldrig eller nästan aldrig
Någon eller några gånger per år
Någon gång i månaden
Någon gång i veckan
Flera gånger i veckan

Fråga F295A
SVARSKORT 295A
Vilken religionstillhörighet har du?
1
2
3
4
5
6
7

Kristendom
Islam
Judendom
Hinduism
Buddhism
Annan ...
Ingen religionstillhörighet

F8 = VET EJ
F9 = VILL EJ SVARA
Om svar =6
→ Fråga F295B
Om svar =1-5 → Fråga F295C
Övriga svar
→ Fråga F296
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Fråga F295B
(Vilken religionstillhörighet har du?)
ANNAN RELIGION:
Fråga F295C
SVARSKORT 295C
Hur viktig är religionen i ditt liv?
1
2
3
4

Mycket viktig
Ganska viktig
Ganska oviktig
Mycket oviktig

Fråga F296
Har du under de senaste tio åren deltagit i en offentlig demonstration?
1 Ja
2 Nej
Fråga F297
Har du någon gång tagit kontakt med en person i ansvarig ställning för att påverka ett beslut i
en samhällsfråga?
1 Ja
2 Nej
Fråga F298
Har du någon gång talat inför ett möte i en förening eller organisation?
OM JA: Har du hållit ett anförande eller har du gjort ett inlägg i en diskussion?
------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om både anförande och inlägg: ange 1 = anförande.
------------------------------------------------------------------------------------1 Ja, anförande
2 Ja, inlägg i diskussion
3 Nej, aldrig
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Fråga F299
Har du någon gång skrivit en insändare eller artikel till någon tidning eller tidskrift?
OM JA: Har du skrivit en artikel eller en insändare?
--------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om både artikel och insändare: ange 1 = artikel.
--------------------------------------------------------------------------------1 Ja, artikel
2 Ja, insändare
3 Nej, aldrig
Fråga F300A
Skulle du kunna åta dig att själv författa en skrivelse och överklaga ett beslut av en myndighet?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F300D
Övriga svar → Fråga F300B
Fråga F300B
Känner du någon person som du vet att du skulle kunna få hjälp av i ett sådant fall?
1 Ja
2 Nej
Om svar =1 → Fråga F300D
Övriga svar → Fråga F300C
Fråga F300C
Vet du vart man kan vända sig för att få hjälp i sådana situationer?
1 Ja
2 Nej
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Fråga F300D
SVARSKORT 300D
Kan du tala engelska?
1
2
3
4
5

Ja, helt flytande
Ja, i stort sett flytande
Ja, ganska bra men inte flytande
Ja, men bara enstaka ord eller meningar
Nej

Fråga F300E
SVARSKORT 300E
Kan du förstå innehållet i en dagstidning på engelska?
1
2
3
4
5

Ja, allt
Ja, i stort sett allt
Ja, ganska mycket
Ja, men bara enstaka ord eller meningar, t.ex. rubriker
Nej

Fråga F302A
SVARSKORT 302A
Jag ska läsa upp fyra förslag på olika slags samhällen som en del människor anser att vi bör
satsa på i framtiden i Sverige. Jag skulle vilja höra hur bra du tycker att dessa förslag är. Vad
anser du om förslaget att ...
... satsa på ett samhälle med fler privata alternativ inom skola, vård och omsorg?
1
2
3
4
5

Mycket bra förslag
Ganska bra förslag
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt förslag
Mycket dåligt förslag

F8 = VET EJ
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Fråga F302B
SVARSKORT 302A
(Vad anser du om förslaget att ... )
... satsa på ett samhälle där inkomstskillnaderna är små?
1
2
3
4
5

Mycket bra förslag
Ganska bra förslag
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt förslag
Mycket dåligt förslag

F8 = VET EJ
Fråga F302C
SVARSKORT 302A
(Vad anser du om förslaget att ... )
... satsa på ett samhälle där vården av barn och äldre i högre grad sker inom familjen?
1
2
3
4
5

Mycket bra förslag
Ganska bra förslag
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt förslag
Mycket dåligt förslag

F8 = VET EJ
Fråga F302D
SVARSKORT 302A
(Vad anser du om förslaget att ... )
... satsa på ett samhälle där männen tar lika stort ansvar som kvinnorna för barn och hushåll?
1
2
3
4
5

Mycket bra förslag
Ganska bra förslag
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt förslag
Mycket dåligt förslag

F8 = VET EJ
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Fråga F303A
Nu skulle jag vilja ställa fyra frågor om hur du tänker och känner.
Du kan svara "Ja, oftast", "Ja, ibland" eller "Nej".
Brukar du kunna se en lösning på problem och svårigheter som andra finner hopplösa?
1 Ja, oftast
2 Ja, ibland
3 Nej
Fråga F303B
Brukar du känna att ditt dagliga liv är en källa till personlig tillfredsställelse?
1 Ja, oftast
2 Ja, ibland
3 Nej
Fråga F303C
Brukar du känna att saker som händer dig i ditt dagliga liv är svåra att förstå?
1 Ja, oftast
2 Ja, ibland
3 Nej
Fråga F303D
Brukar du känna att du själv kan styra ditt eget liv?
1 Ja, oftast
2 Ja, ibland
3 Nej
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XIV. BEDÖMNINGAR
INTROXIV
Bedömningar.
Fråga F310
Nu har vi ställt en mängd frågor om levnadsförhållandena på olika områden.
Hur vill du själv värdera dina förhållanden?
Sett i stort, tycker du att du har det mycket bra, ganska bra, ganska dåligt eller mycket dåligt?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Svarsalt. 3 ska inte läsas upp, utan bara tillgripas om UP inte vill välja något av de andra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5

Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt

Fråga F311
Om du tänker tillbaka på de senaste 10 åren, tycker du att dina levnadsförhållanden under
denna tid försämrats, förbättrats eller varit i stort sett oförändrade?
1 Försämrats
2 Förbättras
3 Varit i stort sett oförändrade
Fråga F312
Om något skulle vara oklart är det möjligt att jag eller någon annan intervjuare från SCB
ringer dig för att komplettera dina svar. Jag hoppas att det går bra.
1 = JA, DET GÅR BRA
ANGE SVARET I KLARTEXT:
Fråga F317
Då är intervjun slut. Har du några synpunkter på frågorna?
0 = UP HAR INGA SYNPUNKTER PÅ FRÅGORNA
ANGE SVARET I KLARTEXT:
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TACK
Tack för din medverkan!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: OBSERVERA! Avbryt inte intervjun här, utan besvara även de resterande frågorna på
plats.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENK
Medan jag avslutar det här och plockar ihop mina saker undrar jag om du kan fylla i den här
enkäten med frågor om personliga egenskaper.
När du är färdig kan du lägga den i det här kuvertet och ge det till mig / posta den till oss.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Om UP inte kan/vill fylla i enkäten nu: Be UP att fylla i den senare och posta den med det
bifogade svarskuvertet. OBS! Kom ihåg att skriva UE:nr på enkäten: <här visas UE:nr>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om F50F=01, 02
→ PARTNER
Om BARNINTantal>0 → BARNINT
Övriga
→ IVENR
PARTNER
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Har du lämnat partnerenkät och broschyr till UP eller UP:s make/maka/sambo?
--------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: OBS! Kom ihåg att skriva UE:nr på enkäten: <här visas UE:nr>
--------------------------------------------------------------------------------------------------1 Enkät lämnad och ifylld under besöket
2 Enkät lämnad och skickas tillbaka med posten
3 UP eller UP:s partner vill inte ta emot enkäten
Om BARNINTantal>0 → BARNINT
Övriga
→ IVENR
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BARNINT
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Följande barn ska ha blivit tillfrågade om att medverka i barnintervjun.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILL IVE: Välj ett barn i taget för att redovisa om barnet har gjort barnintervjun.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------<Här visas de barn som i UP:s hushåll som uppfyller ålderskriteriet för att delta i Barn-LNU, se
exempel>
1. Karlsson, Cajsa
2. Karlsson, Pelle

1995-01-12
2000-05-06

BINTRES
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Deltog <här visas barnets tilltalsnamn> i barnintervjun?
11
12
13
30
43
44
50
64
69
91
99

Ja, via telefonintervju
Ja, vid besöket
Ja, intervju på annat språk
Barnet kommer att intervjuas senare eller Barnet kommer att intervjuas senare med tolk
Nej, barnet har fysiskt/psykiskt hinder
Nej, barnet har svårt att förstå svenska och tolkintervju är inte möjlig
Nej, barnet har inte kunnat nås under fältarbetstiden
Nej, barnet vill inte delta
Nej, UP vill inte att barnet ska delta
Nej, barnet bor utomlands en längre tid (t.ex. studerar utomlands)
Nej, annan orsak ...

Om svar =99 → BINTrestxt
Övriga svar → BARNINT
*** Bildar loop med BARNINT
Om BARNINT och BINTRES besvarats för samtliga barn i BARNINT → IVENR
BINTRESTXT
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
<Här visas barnets tilltalsnamn> deltog inte i Barn-LNU på grund av ...
ANGE ANLEDNING I KLARTEXT:
Alla svar → BARNINT
*** Bildar loop med BARNINT
Om BARNINT och BINTRES, BINTRESTXT besvarats för samtliga barn i BARNINT → IVENR
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IVENR
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Ange ditt intervjuarnummer!
IVE-nr:
MEDVEM
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Med vem gjordes intervjun?
1 Hela intervjun gjord med UP
2 Delar av intervjun gjord med annan än UP
3 Hela intervjun gjord med annan än UP
Om svar =1 → MEDTOLK
MEDVEMTXT
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Med vem gjordes intervjun?
---------------------------------------------------------TILL IVE: Ange namn och relation till UP.
---------------------------------------------------------ANGE I KLARETXT.
MEDTOLK
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Har intervjun gjorts med hjälp av tolk?
1
2
3
4

Intervjun gjord på svenska
Intervjun gjord på annat språk än svenska UTAN tolk
Intervjun gjord på annat språk än svenska DELVIS med hjälp av tolk
Intervjun gjord på annat språk än svenska HELT med hjälp av tolk

Om svar =2-4 → SPRAK
Övriga svar → ENKRES

216

LNU 2010

SPRAK
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Ange på vilket/vilka språk intervjun gjordes.
SPRÅK:
Om MEDTOLK=3, 4 → TOLKEN
Övriga
→ ENKRES
TOLKEN
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Vem tolkade?
1
2
3
4
5

Professionell tolk
Vuxen hushållsmedlem
Barn (i eller utanför hushållet)
Granne, bekant eller liknande
Annan person

ENKRES
FRÅGA TILL INTERVJUAREN:
Personlighetsenkäten till UP ...
1
2
3
4

Enkät lämnad och ifylld under besöket
Enkät lämnad och skickas tillbaka med posten
UP vill inte ta emot enkäten
UP kan inte fylla i enkäten (t.ex. pga. sjukdom eller handikapp)

SLUT
Intervjun är slut.
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