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Definition av indikatorer i ULF/SILC  
Nedan visas hur indikatorerna i undersökningarna av levnadsförhållanden 
har definierats i statistikredovisningen. 
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Arbetsmiljö 
Kroppsligt ansträngande arbete 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är ditt arbete kroppsligt 
ansträngande? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Är ditt arbete 
kroppsligt ansträngande?”. 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Fysiskt utmattad efter arbetet varje vecka 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Händer det att du känner 
dig fysiskt utmattad när 
du kommer hem från 
jobbet? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Händer det att du 
känner dig fysiskt utmattad när 
du kommer hem från jobbet?" 
samt på följdfrågan om hur 
ofta svarat "i stort sett varje 
dag" eller "minst en gång i 
veckan". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Tunga lyft dagligen i arbetet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Behöver du lyfta tungt i 
ditt arbete? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Behöver du lyfta tungt i 
ditt arbete?" samt på 
följdfrågan uppgett att man 
lyfter tungt dagligen. 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Kraftiga skakningar eller vibrationer i arbetet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Utsätts du för kraftiga 
skakningar eller 
vibrationer i ditt arbete? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Utsätts du för kraftiga 
skakningar eller vibrationer i 
ditt arbete?" 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Upprepade och ensidiga rörelser i arbetet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Innebär ditt arbete 
mycket upprepade och 
ensidiga rörelser? 

  Personer som har svarat ja på 
frågan "Innebär ditt arbete 
mycket upprepade och 
ensidiga rörelser?" 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 
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Buller i arbetet 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är det bullrigt där du 
arbetar? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Är det bullrigt där du 
arbetar?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Stillasittande arbete 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är ditt arbete alltför 
stillasittande? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Är ditt arbete alltför 
stillasittande?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Nöjd/missnöjd med nuvarande arbete 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
På det stora hela, hur 
nöjd är du med ditt 
nuvarande arbete?" 

 Baseras på följande fråga: "På 
det stora hela, hur nöjd är du 
med ditt nuvarande arbete?". 
Svarsalternativ: Mycket nöjd, 
ganska nöjd, varken nöjd eller 
missnöjd, ganska missnöjd, 
mycket missnöjd.". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Olycksfall i arbetet senaste 12 månaderna 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du råkat ut för något 
olycksfall i arbetet under 
de senaste 12 
månaderna? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Har du råkat ut för 
något olycksfall i arbetet under 
de senaste 12 månaderna?" 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Möjligheter att lära nya saker i arbetet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du stora möjligheter 
att lära nya saker i ditt 
arbete? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Har du stora 
möjligheter att lära nya saker i 
ditt arbete?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 
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Arbetar ofta under tidspress 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är ditt arbete sådant att 
du ofta jobbar under 
tidspress? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Är ditt arbete sådant 
att du ofta jobbar under 
tidspress?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Psykiskt ansträngande arbete 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är ditt arbete psykiskt 
ansträngande? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Är ditt arbete psykiskt 
ansträngande?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Psykiskt utmattad efter arbetet varje vecka 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Händer det att du känner 
dig psykiskt utmattad när 
du kommer hem från 
jobbet? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Händer det att du 
känner dig psykiskt utmattad 
när du kommer hem från 
jobbet?", 
samt på följdfrågan om hur 
ofta svarat "i stort sett varje 
dag" eller "minst en gång i 
veckan".?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Enformigt arbete 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är ditt arbete enformigt?  Personer som har svarat ja på 

frågan "Är ditt arbete 
enformigt?". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Varje vecka för lite tid för att hinna med sina arbetsuppgifter 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta har du för lite tid 
för att hinna med dina 
arbetsuppgifter? 

 Personer som på frågan "Hur 
ofta har du för lite tid för att 
hinna med dina 
arbetsuppgifter?" har svarat "i 
stort sett varje dag" eller 
"minst en gång i veckan". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 
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Varje vecka svårt att förena arbete med familj och fritid 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta är ditt arbete 
svårt att förena med 
familj och fritid? 

 Personer som på frågan "Hur 
ofta är ditt arbete svårt att 
förena med familj och fritid?" 
har svarat "i stort sett varje 
dag" eller "minst en gång i 
veckan". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Varje vecka svårt att koppla bort arbetet när man är ledig 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta har du svårt att 
koppla bort arbetet när 
du är ledig? 

 Personer som på frågan "Hur 
ofta har du svårt att koppla 
bort arbetet när du är ledig?" 
har svarat "i stort sett varje 
dag" eller "minst en gång i 
veckan". 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Varje vecka kontakt med arbetet på fritiden per telefon eller e-post 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
1. Har du under de 
senaste 12 månaderna 
kontaktats per telefon på 
fritiden om saker som rör 
jobbet? 
 
2. Har du under de 
senaste 12 månaderna 
läst e-post på fritiden om 
saker som rör jobbet? 

 Personer som svarat ja på 
minst en av frågorna 1 och 2 
här intill samt på följdfrågan 
om hur ofta det händer svarat 
"minst en gång i veckan": 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Saknar inflytande över planering av arbetet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
I vilken grad har du 
inflytande över 
planeringen av ditt 
arbete? 

Inget inflytande 
Visst inflytande 
Stort inflytande 

Personer som på frågan "I 
vilken grad har du inflytande 
över planeringen av ditt 
arbete?" svarat "inget 
inflytande". 
I procent av samtliga 
anställda. 
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Saknar inflytande över eget arbetstempo 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
I vilken grad har du 
inflytande över ditt eget 
arbetstempo? 

Inget inflytande 
Visst inflytande 
Stort inflytande 

Personer som på frågan "I 
vilken grad har du inflytande 
över ditt eget arbetstempo?" 
svarat "inget inflytande". 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Saknar inflytande över förläggning av arbetstid 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
I vilken grad har du 
inflytande över 
förläggningen av din 
arbetstid? 

Inget inflytande 
Visst inflytande 
Stort inflytande 

Personer som på frågan "I 
vilken grad har du inflytande 
över förläggningen av din 
arbetstid?" svarat "inget 
inflytande". 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Saknar inflytande över förläggning av semester 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
I vilken grad har du 
inflytande över när du har 
möjlighet att ta ut din 
semester? 

Inget inflytande 
Visst inflytande 
Stort inflytande 

Personer som på frågan "I 
vilken grad har du inflytande 
över när du har möjlighet att ta 
ut din semester?" svarat "inget 
inflytande". 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Saknar inflytande över förläggning av plats för arbete 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
I vilken grad har du 
inflytande över var du 
utför ditt arbete - på 
arbetsplatsen, i bostaden 
eller någon annanstans? 

Inget inflytande 
Visst inflytande 
Stort inflytande 

Personer som på frågan "I 
vilken grad har du inflytande 
över var du utför ditt arbete - 
på arbetsplatsen, i bostaden 
eller någon annanstans?" 
svarat "inget inflytande". 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Stöd och hjälp i arbetet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
1. Om du behöver, får du 
i ditt arbete stöd och hjälp 
av dina arbetskamrater? 
 
2. Om du behöver, får du 
i ditt arbete stöd och hjälp 
av din närmaste chef? 

 Baseras på de två frågorna 
här intill. 
Svarsalternativ: Alltid, för det 
mesta, ibland, sällan, aldrig. 
I procent av samtliga 
anställda. 
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Boende 
En eller tvåfamiljsvilla 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Bor du i en friliggande 
villa eller småhus, radhus 
eller kedjehus, 
flerbostadshus med 
lägenheter eller i någon 
annan typ av bostad?  
 

Friliggande villa/småhus 
(En-eller tvåfamiljs) 
Sammanbyggt radhus 
eller kedjehus 
Flerbostadshus 
Annat (Dvs. annat svar 
än 5-8) 
Studenthus- 
korridor. 
Inneboende 
Gruppboende 
Sjukhem/annan 
institution. 
 

Den intervjuade har svarat  
friliggande villa/småhus.  

 
Flerbostadshus 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Bor du i en friliggande 
villa eller småhus, radhus 
eller kedjehus, 
flerbostadshus med 
lägenheter eller i någon 
annan typ av bostad?  
 

Friliggande villa/småhus 
(En-eller tvåfamiljs) 
Sammanbyggt radhus 
eller kedjehus 
Flerbostadshus 
Annat (Dvs. annat svar 
än 5-8) 
Studenthus- 
korridor. 
Inneboende 
Gruppboende 
Sjukhem/annan 
institution. 
 

Den intervjuade har svarat  
flerbostadshus.  

 
Hyresrätt 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Intervjufråga: "På vilket 
sätt disponerar Du/Ni 
bostaden?". Något av 
svarsalterrnativen: 
Hyresrätt i första eller 
andra hand, 
tjänstebostad, 
inneboende (ej vuxna 
barn hos sina föräldrar) 
eller på något annat sätt.  
Ej institutionsboende  

Äger 
Hyresrätt 
Bostadsrätt 
Tjänstebostad 
Bor hyresfritt 
Bor i bostad som betalas 
av socialen 
Annat 

Den intervjuade har svarat 
Hyresrätt.  
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Bostadsrätt 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Intervjufråga: "På vilket 
sätt disponerar Du/Ni 
bostaden?". Något av 
svarsalterrnativen: 
Hyresrätt i första eller 
andra hand, 
tjänstebostad, 
inneboende (ej vuxna 
barn hos sina föräldrar) 
eller på något annat sätt.  
Ej institutionsboende  

1. Äger 
2. Hyresrätt 
3. Bostadsrätt 
4. Tjänstebostad 
5. Bor hyresfritt 
6. Bor i bostad 

som betalas av 
socialen 

7. Annat 

Den intervjuade har svarat 
Bostadsrätt.  

 
Äganderätt 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Intervjufråga: "På vilket 
sätt disponerar Du/Ni 
bostaden?". Något av 
svarsalterrnativen: 
Hyresrätt i första eller 
andra hand, 
tjänstebostad, 
inneboende (ej vuxna 
barn hos sina föräldrar) 
eller på något annat sätt.  
Ej institutionsboende  

1. Äger 
2. Hyresrätt 
3. Bostadsrätt 
4. Tjänstebostad 
5. Bor hyresfritt 
6. Bor i bostad 

som betalas av 
socialen 

7. Annat 

Den intervjuade har svarat 
Bostadsrätt.  

 
Trångboddhet enligt norm 2 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ange antal rum. 
Hur många personer 
finns det i bostaden? 

Antal rum anges i 
klartext.  

Indikatorn är härledd utifrån 
uppgifter om antal personer 
respektive rum i bostaden 

 
Trångboddhet enligt norm 3 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ange antal rum. 
Hur många personer 
finns det i bostaden? 

Antal rum anges i 
klartext.  

Indikatorn är härledd utifrån 
uppgifter om antal personer 
respektive rum i bostaden 

 
Hög utrymmesstandard 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ange antal rum. 
Hur många personer 
finns det i bostaden? 

Antal rum anges i 
klartext.  

Indikatorn är härledd utifrån 
uppgifter om antal personer 
respektive rum i bostaden 

 
Normal utrymmesstandard 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ange antal rum. 
Hur många personer 
finns det i bostaden? 

Antal rum anges i 
klartext.  

Indikatorn är härledd utifrån 
uppgifter om antal personer 
respektive rum i bostaden 
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Medelantal boende per 100 rumsenheter 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ange antal rum. 
Hur många personer 
finns det i bostaden? 

Antal rum anges i 
klartext.  

Indikatorn är härledd utifrån 
uppgifter om antal personer 
respektive rum i bostaden 
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Ekonomi 
Ekonomiska svårigheter (2016– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
1. Har du eller någon 
annan i hushållet några 
avbetalningar, lån eller 
kontokortsskulder som 
måste betalas?  
 

Ja 
Nej  
 

Intervjupersonen anses 
uppleva ekonomiska 
svårigheter om hon/han först 
har svarat ja på minst en av 
frågorna 1 eller 2 till vänster 
här intill, och därefter svarat ja 
på fråga 3. 2. Har du eller någon 

annan i hushållet under 
de senaste 12 
månaderna haft 
avbetalningar, lån eller 
kontokortsskulder som nu 
är helt betalda och inte 
finns kvar längre? 
 

 
Ja 
Nej  
 

3. Har det under de 
senaste 12 månaderna 
hänt att du/ni kommit 
efter med dessa 
avbetalningar på grund 
av ekonomiska 
svårigheter? 
 

 
Ja 
Nej  
 

 
  

 
 

 
Ekonomiska problem (2008–2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har det under de senaste 
12 månaderna hänt att 
du/ni kommit efter med 
betalningen av avgiften 
till 
bostadsrättsföreningen/ 
hyran för bostaden?  
 

Ja 
Nej  
Har ingen hyra 

Den intervjuade har svarat Ja 
på någon av dessa tre frågor 

 
Har det under de senaste 
12 månaderna hänt att 
du/ni kommit efter med 
betalningen av räntor och 
amorteringar för 
bostaden?  
 

 
Ja 
Nej  
Har inga 
räntor/amorteringar 

 
 

 
Har det under de senaste 
12 månaderna hänt att 
du/ni kommit efter med 
betalningen av räkningar 
för el, gas, vatten, 
sophämtning eller 
likande?  
 

 
Ja 
Nej  
Har inga sådana utgifter 
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Saknar mindre kontantmarginal 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Skulle du/ditt hushåll 
inom en månad klara av 
att betala en oväntad 
utgift på 12 000 kr utan 
att låna eller be om 
hjälp?  

Ja 
Nej  

Den intervjuade har svarat Nej 

 
Inkomst under riksnormen för försörjningsstöd 

Definition  
Riksnormen för försörjningsstöd är en del i beräkningen av försörjningsstöd och är ett 
belopp som beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår. Riksnormen grundar sig 
på Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar. Normen för ett hushåll 
utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de 
gemensamma hushållskostnaderna. 
 
Variabeln inkomst under riksnormen för försörjningsstöd bygger på inkomstuppgifter och 
kan därför redovisas först ca 1,5 år efter det år uppgifterna avser. 
 

 
Inkomst under socialbidragsnormen 

Definition  
Socialbidragsnormen beräknas genom att multiplicera antalet konsumtionsenheter (1) i 
hushållet med basbeloppet och addera faktiska barnomsorgskostnader, lokala resor, 
fackföreningsavgift och fiktiva boendekostnader (medelhyran för en lägenhet, i fyra olika 
regioner, med minsta antal rum för att inte medföra trångboddhet).  
Företagare och jordbrukare har exkluderats ur beräkningarna eftersom de registrerade 
inkomsterna inte alltid utgör ett relevant mått på den ekonomiska standarden hos dessa 
grupper. Likaså har kvarboende ungdomar exkluderats då vi inte haft tillgång till 
föräldrarnas inkomster över hela tidsserien och därför inte kunnat beräkna den 
disponibla inkomsten för hushållet. 
 
(1) Begreppet konsumtionsenhet används i beräkningarna som en faktor för att erhålla 
jämförbarhet mellan olika hushållstyper. 
 
Värdet på konsumtionsenheten är summan av samtliga hushållsmedlemmars enskilda vikter, vilka 
är följande: 1 vuxen: 1,16. 2 vuxna: 1,92. Barn 0–3 år: 0,56. 4–10 år: 0,66. 11–17 år: 0,76. 18 år 
och däröver: 0,96. Övriga vuxna i hushållet: 0,96. 
 
Variabeln inkomst under socialbidragsnormen bygger på inkomstuppgifter och kan därför redovisas 
först ca 1,5 år efter det år uppgifterna avser. 
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Allvarlig materiell fattigdom 
Definition  
Definieras som att inte ha råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att 
undersöka om personer… 
1. Kan betala skulder: hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller 
återbetalning av lån. 
2. Har tillräcklig uppvärmning av bostaden. 
3. Kan betala oförutsedda utgifter.  
4. Har råd med en måltid med kött, kyckling eller fisk varannan dag. 
5. Har råd med en veckas semester per år.  
Har kapitalvaror som: 
6. Bil. 
7. Tvättmaskin. 
8. Färg TV. 
9. Telefon. 
 
I Europa 2020-målet definieras allvarlig materiell fattigdom som oförmågan att kunna 
betala för minst fyra av de nio posterna. Indikatorn skiljer mellan individer som inte har 
råd med en viss vara eller tjänst och de som inte har denna vara eller tjänst av en annan 
anledning, till exempel för att de inte vill eller inte behöver det. Ingår i EU:s 2020-mål. 

 
Materiell fattigdom 

Definition  
Det här är EU:s generella mått för materiell fattigdom. Skiljer sig från måttet allvarlig 
materiell fattigdom ovan genom att det i det här fallet avser oförmågan att kunna betala 
för minst tre av de nio posterna ovan, i stället för fyra av nio. 
 

 
Risk för fattigdom eller social utestängning 

Definition  
EU har satt upp fem mål som ska uppnås innan år 2020. Ett av dessa överordnade mål 
är att minska fattigdomen i Europa genom att försöka lyfta åtminstone 20 miljoner 
människor ur vad man definierar som risk för fattigdom eller social utestängning. 
 
EU använder tre indikatorer för att mäta risk för fattigdom eller social utestängning. Den 
första, risk för fattigdom, beskriver vilka inkomster människor har i relation till andra. Den 
andra indikatorn, allvarlig materiell fattigdom, försöker fånga brister i materiell standard. 
Den tredje indikatorn, låg arbetsintensitet, tar fasta på vilka som hör till hushåll där de 
som är i arbetsför ålder arbetat mindre än 20 procent av möjlig arbetstid. 
 
Indikatorn låg arbetsintensitet redovisar antalet personer som lever i hushåll med låg 
arbetsintensitet. Med det menas hushåll där hushållsmedlemmarna i arbetsför ålder 
arbetat mindre än 20 procent av möjlig arbetad tid. En person i arbetsför ålder är i det 
här sammanhanget mellan 18–59 år och man har exkluderat studenter mellan 18 och 
24 år. Ingår i EU:s 2020-mål. Indikatorn Låg arbetsintensitet redovisas i 
Statistikdatabasen under Levnadsförhållanden → Undersökningarna av 
levnadsförhållanden → rubriken Sysselsättning. Därunder gå till länkarna SILC 
Sysselsättning... 
 



    
   13(64) 
  2013-06-26 
  Uppdaterad 2018-04-24 
 
 
 

 

 
 
Ulf_definitioner_SSD  
 

Risk för fattigdom 
Definition  
Definieras som att leva på en disponibel inkomst som understiger 60 procent av (den 
ekvivalerade) medianinkomsten i landet. I den disponibla inkomsten ingår alla typer av 
inkomster, både lön och sociala transfereringar som pensioner och bidrag. Indikatorn 
mäter egentligen inte välstånd eller fattigdom, utan låg inkomst i förhållande till andra 
invånare i landet, vilket inte nödvändigtvis behöver innebära att individen har en låg 
levnadsstandard. Ingår i EU:s 2020-mål. 
 

 
Risk för fattigdom bland de som arbetar 

Definition  
Risk för fattigdom (enligt definition för indikatorn risk för fattigdom) bland de som 
arbetar, i det här fallet de som var sysselsatta under mer än hälften av 
referensperioden. 
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Fritid 
Semesterresa minst en vecka under de senaste 12 månaderna 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna på din 
fritid gjort någon resa i 
Sverige eller utomlands 
som varat minst en 
vecka? Vi tänker även på 
sådant som 
campingsemester, vara 
ute i fritidsbåt eller 
besöka släkt och vänner? 

 JA-svar på intervjufrågan: "Har 
du under de senaste 12 
månaderna på din fritid gjort 
någon resa i Sverige eller 
utomlands som varat minst en 
vecka? Vi tänker även på 
sådant som campingsemester, 
vara ute i fritidsbåt eller 
besöka släkt och vänner?" 

 
Tillgång till fritidshus 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
1. Äger du något 
fritidshus, husvagn eller 
annat fritidsboende där 
du kan vara i minst en 
vecka per år om du vill? 
 
2. Har du på annat sätt 
tillgång till något sådant 
fritidsboende (där du kan 
vara i minst en vecka per 
år om du vill)? 

 Har svarat JA på fråga 1 "Äger 
du något fritidshus, husvagn 
eller annat fritidsboende där 
du kan vara i minst en vecka 
per år om du vill?" eller svarat 
JA på följdfrågan 2 "Har du på 
annat sätt tillgång till något 
sådant fritidsboende (där du 
kan vara i minst en vecka per 
år om du vill)?" 

 
Strövat i skog och mark minst en gång (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna strövat i 
skog och mark för att få 
en naturupplevelse, 
plocka svamp eller bär? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under de senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 gånger) 
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Personer som på frågan "Har 
du under de senaste 12 
månaderna strövat i skog och 
mark för att få en 
naturupplevelse, plocka 
svamp eller bär?" svarat "JA" 
och på följdfrågan "Ungefär 
hur många gånger eller hur 
ofta (under de senaste 12 
månaderna)?" svarat med 
något av svarsalternativen 1-4 
 

 
Strövat i skog och mark mer än 5 gånger (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna strövat i 
skog och mark för att få 
en naturupplevelse, 
plocka svamp eller bär? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under de senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 gånger) 
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr 

Något av svarsalternativen 1-3  
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Strövat i skog och mark mer än 20 gånger (—2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna strövat i 
skog och mark för att få 
en naturupplevelse, 
plocka svamp eller bär? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under de senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 gånger) 
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Något av svarsalternativen 1-2 

 
Varit ute i skog och mark mer än 20 gånger (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna varit ute i 
skog och mark för att få 
en naturupplevelse, 
plocka svamp eller bär? 

1: Någon gång i kvartalet 
eller mer sällan (1-5 ggr) 
2: Någon gång i 
månaden (6-20 ggr) 
3: Någon gång i veckan 
eller oftare (mer än 20 
ggr) 
 
Följande svarsalternativ 
har utgått 2014–2015: 
Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr). 

Samma som för ”Strövat i 
skog och mark” till och med 
2013. Se definitioner ovan. 

 
Motionerar inte alls på fritiden (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Motionerar du 
sammanhängande minst 
30 minuter? 

1: Praktiskt taget aldrig. 
2: Lite då och då  
3: Ungefär en gång i 
 veckan 
4: Minst två gånger i 
 veckan 

Personer som på frågan 
"Motionerar du 
sammanhängande minst 30 
minuter?" svarat med 
svarsalternativ 1. 

 
Motionerar minst någon gång (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Motionerar du 
sammanhängande minst 
30 minuter? 

1: Praktiskt taget aldrig. 
2: Lite då och då  
3: Ungefär en gång i 
 veckan 
4: Minst två gånger i 
 veckan 

Något av svarsalternativen 2–
4.  

 
Motionerar minst en gång i veckan (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Motionerar du 
sammanhängande minst 
30 minuter? 

1: Praktiskt taget aldrig. 
2: Lite då och då  
3: Ungefär en gång i 
 veckan 
4: Minst två gånger i 
 veckan 

Något av svarsalternativen 3–
4.  
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Motionerar minst två gånger i veckan (—2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Motionerar du 
sammanhängande minst 
30 minuter? 

1: Praktiskt taget aldrig. 
2: Lite då och då  
3: Ungefär en gång i 
 veckan 
4: Minst två gånger i 
 veckan 

Svarsalternativet 4.  

 
Idrottat utomhus/inomhus minst en gång de senaste 12 månaderna (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat 
utomhus? 
 
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat 
inomhus? 
 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr) eller  
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
 eller 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Personer som dels svarat JA 
på intervjufrågan "Har Du 
under de senaste 12 
månaderna idrottat eller 
motionerat utomhus?" samt på 
den uppföljande frågan 
"Ungefär hur många gånger 
eller hur ofta (under senaste 
12 månaderna)?" svarat med 
något av svarsalternativen 1-4 
 
Motsvarande för intervjufrågan 
”inomhus”. 

 
Idrottat utomhus/inomhus mer än 5 gånger de senaste 12 månaderna (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat 
utomhus? 
 
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat 
inomhus? 
 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr) eller  
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
 eller 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Något av svarsalternativen 1-3 
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Idrottat utomhus/inomhus mer än 20 gånger de senaste 12 månaderna (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat 
utomhus? 
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat in-
omhus? 
 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr) eller  
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
 eller 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Något av svarsalternativen 1-2 

 
Idrottat utomhus/inomhus minst en gång/mer än 5 gånger/mer än 20 gånger 
de senaste 12 månaderna (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat 
utomhus? 
 
Har Du under de senaste 
12 månaderna idrottat 
eller motionerat i någon 
inomhusanläggning? 
 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Någon gång i kvartalet 
eller mer sällan (1-5 ggr) 
2: Någon gång i 
månaden (6-20 ggr) 
3: Någon gång i veckan 
eller oftare (mer än 20 
ggr) 
 
Följande svarsalternativ 
har utgått 2014–2015: 
Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr). 
 

Samma som för ”Idrottat 
utomhus/inomhus” till och med 
2013. Se definitioner ovan. 

 
Besökt teater, konsert, museum eller liknande minst 1 gång de senaste 12 månaderna 
(—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna varit på 
teater, konsert, museum 
eller liknande 
kulturevenemang? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr) eller  
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) eller 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
 eller 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Personer som dels svarat JA 
på intervjufrågan "Har du 
under senaste 12 månaderna 
varit på teater, konsert, 
museum eller liknande 
kulturevenemang?" samt på 
den uppföljande frågan 
"Ungefär hur många gånger 
eller hur ofta (under senaste 
12 månaderna)?" svarat med 
något av alternativen 1-4 
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Besökt teater, konsert, museum eller liknande mer än 5 gånger de senaste 12 
månaderna (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna varit på 
teater, konsert, museum 
eller liknande 
kulturevenemang? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr) eller  
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) eller 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
 eller 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Svarsalternativen 1-3. 

 
Besökt teater, konsert, museum eller liknande mer än 20 gånger de senaste 12 
månaderna (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna varit på 
teater, konsert, museum 
eller liknande kultur-
evenemang? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Flera gånger i veckan 
 (mer än 60 ggr) eller  
2: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr) eller 
3: Någon gång i 
 månaden (6-20 ggr) 
 eller 
4: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan (1-5 
 ggr) 

Svarsalternativen 1-2. 

 
Besökt någon föreställning: teater, konsert, opera, balett eller liknande  
minst en gång de senaste 12 månaderna (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna varit på 
någon föreställning, 
såsom teater, konsert, 
opera, balett eller annan 
dansföreställning? 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Ingen gång 
2: 1-3 gånger 
3: Fler än 3 gånger 

Personer som dels svarat JA 
på intervjufrågan "Har du 
under senaste 12 månaderna 
varit på någon föreställning, 
såsom teater, konsert, opera, 
balett eller annan 
dansföreställning?" samt på 
den uppföljande frågan 
"Ungefär hur många gånger?" 
svarat med något av 
alternativen 2-3 

 
Bokläsning varje vecka 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna läst böcker 
på din fritid?" (Ej 
talböcker) 
Har du läst i stort sett 
varje vecka eller mer 
sällan? 

1: Varje vecka (en eller 
 flera gånger) 
2: Mer sällan 

Personer som dels svarat JA 
på frågan "Har du under 
senaste 12 månaderna läst 
böcker på din fritid?" (Ej 
talböcker) samt på den 
uppföljande frågan "Har du 
läst i stort sett varje vecka eller 
mer sällan?" svarat enligt 
alternativ 1. 
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Aldrig bokläsning 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna läst böcker 
på din fritid? (Ej 
talböcker) 

 Personer som svarat NEJ på 
frågan "Har du under senaste 
12 månaderna läst böcker på 
din fritid?" (Ej talböcker). 

 
Läst skönlitteratur varje vecka (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna läst 
skönlitteratur på din 
fritid? (romaner, deckare, 
noveller etc.)  
Har du läst det i stort sett 
varje vecka eller mer 
sällan? 

1: Varje vecka (en eller 
 flera gånger) 
2: Mer sällan 

Personer som dels svarat JA 
på frågan "Har du under 
senaste 12 månaderna läst 
skönlitteratur på din fritid?" 
(romaner, deckare, noveller 
etc.) samt på den uppföljande 
frågan "Har du läst det i stort 
sett varje vecka eller mer 
sällan?" svarat enligt alternativ 
1. 

 
Lyssnat på talböcker varje vecka (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna lyssnat på 
talböcker på din fritid?" 
(romaner, deckare, 
noveller etc.)  
Har du lyssnat i stort sett 
varje vecka eller mer 
sällan? 

1: Varje vecka (en eller 
 flera gånger) 
2: Mer sällan 

Personer som dels svarat JA 
på frågan "Har du under 
senaste 12 månaderna lyssnat 
på talböcker på din fritid?" 
(romaner, deckare, noveller 
etc.) samt på den uppföljande 
frågan "Har du lyssnat i stort 
sett varje vecka eller mer 
sällan?" svarat enligt alternativ 
1. 

 
Lyssnat på ljudböcker på fritiden (2014 — 2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du lyssnat på 
ljudböcker på din fritid? 
(under senaste 12 
månaderna.) 
 
Ljudböcker är 
samlingsnamnet där 
begreppet talbok ingår 

Endast Ja/Nej-svar på 
frågan. 

Personer som svarat JA på 
frågan. 

 
Tillgång till dator i hemmet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du i bostaden tillgång 
till dator? 

 Personer som svarat JA på 
frågan "Har du i bostaden 
tillgång till dator?" 
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Tillgång till Internet i hemmet 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du i bostaden tillgång 
till Internet? 

 Personer som svarat JA på 
frågan "Har du i bostaden 
tillgång till Internet?" 

 
Använder dator på fritiden åtminstone någon gång (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt någon 
dator på din fritid? (OBS 
behöver inte avse egen 
dator 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 

Svarsalternativ 1-4 

 
Använder dator på fritiden en gång i veckan eller oftare (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt någon 
dator på din fritid? (OBS 
behöver inte avse egen 
dator 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 

Svarsalternativ 1-3 

 
Använder dator på fritiden flera ggr i veckan eller varje dag (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt någon 
dator på din fritid? (OBS 
behöver inte avse egen 
dator 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 

Svarsalternativ 1-2 

 
Använder dator på fritiden varje dag (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt någon 
dator på din fritid? (OBS 
behöver inte avse egen 
dator 
Ungefär hur många 
gånger eller hur ofta 
(under senaste 12 
månaderna)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 

Svarsalternativ 1 
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Åtminstone någon gång använt Internet på fritiden för att söka efter något,  
ladda ner saker, titta på bilder eller lyssna på musik (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet för att söka 
efter något, ladda ner 
saker, titta på bilder eller 
lyssna på musik (på din 
fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
Svarsalternativ 1-5 

 
 

En gång i månaden eller oftare använt Internet på fritiden för att söka efter något, 
ladda ner saker, titta på bilder eller lyssna på musik (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet för att söka 
efter något, ladda ner 
saker, titta på bilder eller 
lyssna på musik (på din 
fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
Svarsalternativ 1-4 
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En gång i veckan eller oftare använt Internet på fritiden för att söka efter något, 
ladda ner saker, titta på bilder eller lyssna på musik (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet för att söka 
efter något, ladda ner 
saker, titta på bilder eller 
lyssna på musik (på din 
fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
Svarsalternativ 1-3 
 

 
Flera ggr i veckan eller oftare använt Internet på fritiden för att söka efter något,  
ladda ner saker, titta på bilder eller lyssna på musik (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet för att söka 
efter något, ladda ner 
saker, titta på bilder eller 
lyssna på musik (på din 
fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
Svarsalternativ 1-2 
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Varje dag använt Internet på fritiden för att söka efter något, ladda ner saker,  
titta på bilder eller lyssna på musik (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet för att söka 
efter något, ladda ner 
saker, titta på bilder eller 
lyssna på musik (på din 
fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
Svarsalternativ 1 
 

 
 

Åtminstone någon gång använt Internet på fritiden för att ha direkt kontakt med 
andra genom att chatta, spela on-line-spel eller liknande (ej e-post) (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du 
då ha direkt kontakt med 
andra genom att chatta, 
spela on-line-spel eller 
liknande (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1-5 
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En gång i månaden eller oftare använt Internet på fritiden för att ha direkt kontakt 
med andra genom att chatta, spela on-line-spel eller liknande (ej e-post) (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du 
då ha direkt kontakt med 
andra genom att chatta, 
spela on-line-spel eller 
liknande (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1-4 
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En gång i veckan eller oftare använt Internet på fritiden för att ha direkt kontakt  
med andra genom att chatta, spela on-line-spel eller liknande (ej e-post) (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du 
då ha direkt kontakt med 
andra genom att chatta, 
spela on-line-spel eller 
liknande (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1-3 

 
Flera ggr i veckan eller oftare använt Internet på fritiden för att ha direkt kontakt 
med andra genom att chatta, spela on-line-spel eller liknande (ej e-post) (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du 
då ha direkt kontakt med 
andra genom att chatta, 
spela on-line-spel eller 
liknande (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1-2 
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Varje dag använt Internet på fritiden för att ha direkt kontakt med andra genom  
att chatta, spela on-line-spel eller liknande (ej e-post) (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du 
då ha direkt kontakt med 
andra genom att chatta, 
spela on-line-spel eller 
liknande (på din fritid)? 

Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1 

 
Åtminstone någon gång använt Internet på fritiden för att betala räkningar,  
boka, beställa eller köpa något på internet (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa 
eller köpa något på 
internet (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
" Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)? 
Svarsalternativ 1-5 
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En gång i månaden eller oftare använt Internet på fritiden för att betala räkningar, 
boka, beställa eller köpa något på internet (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa 
eller köpa något på 
internet (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
" Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?” 
Svarsalternativ 1-4 

 
En gång i veckan eller oftare använt Internet på fritiden för att betala räkningar, 
boka, beställa eller köpa något på internet (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa 
eller köpa något på 
internet (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

ett mer universiellt typsnitt 
som t ex Arial, och som MS 
Office kan läsaPersoner som 
svarat JA på frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
" Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?” 
Svarsalternativ 1-3 
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Flera ggr i veckan eller oftare använt Internet på fritiden för att betala räkningar, 
boka, beställa eller köpa något på internet (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa 
eller köpa något på 
internet (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
" Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1-2 

 
Varje dag använt Internet på fritiden för att betala räkningar, boka, beställa  
eller köpa något på internet (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid?" 
(OBS behöver inte avse 
Internet på egen dator). 
Även om du inte använt 
någon dator, har du på 
något annat sätt t.ex. 
genom mobiltelefon 
använt internet på din 
fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa 
eller köpa något på 
internet (på din fritid)? 

1: Varje dag (i stort sett) 
2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

Personer som svarat JA på 
frågan  
"Har du under senaste 12 
månaderna använt Internet på 
din fritid?" (OBS behöver inte 
avse Internet på egen dator). 
Om "NEJ" har frågan följts av 
förtydligandet: 
"Även om du inte använt 
någon dator, har du på något 
annat sätt t.ex. genom 
mobiltelefon använt internet på 
din fritid under de senaste 12 
månaderna?" 
Om "JA" har följande fråga 
ställts: 
" Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?" 
Svarsalternativ 1 
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Använt Internet på fritiden åtminstone någon gång (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
 1: Varje dag (i stort sett) 

2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

För skattningen av frekvensen 
av Internetanvändningen totalt 
har ovanstående tre frågor 
räknats samman: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
eller  
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)? "  
eller  
"Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?"  
Svarsalternativ 1-5 

 
En gång i månaden eller oftare använt Internet på fritiden (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
 1: Varje dag (i stort sett) 

2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

För skattningen av frekvensen 
av Internetanvändningen totalt 
har ovanstående tre frågor 
räknats samman: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
eller  
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)? " 
eller  
"Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?"  
Svarsalternativ 1-4 
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En gång i veckan eller oftare använt Internet på fritiden (—2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
 1: Varje dag (i stort sett) 

2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

För skattningen av frekvensen 
av Internetanvändningen totalt 
har ovanstående tre frågor 
räknats samman: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
eller  
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)? " 
eller  
"Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?"  
Svarsalternativ 1-3 
 

 
Flera ggr i veckan eller oftare använt Internet på fritiden (—2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
 1: Varje dag (i stort sett) 

2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

För skattningen av frekvensen 
av Internetanvändningen totalt 
har ovanstående tre frågor 
räknats samman: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
eller  
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)? " 
eller  
"Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?"  
Svarsalternativ 1-2 
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Varje dag använt Internet på fritiden (—2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
 1: Varje dag (i stort sett) 

2: Flera gånger i veckan 
3: Någon gång i veckan 
 (21-60 ggr/år) 
4: Någon gång i 
 månaden eller mer 
 sällan (1-6 ggr/år) 
5: Någon gång i kvartalet 
 eller mer sällan 
6: Aldrig 

För skattningen av frekvensen 
av Internetanvändningen totalt 
har ovanstående tre frågor 
räknats samman: 
"Hur ofta brukar du gå in på 
Internet för att söka efter 
något, ladda ner saker, titta på 
bilder eller lyssna på musik 
(på din fritid)?" 
eller  
"Om du inte räknar med e-
post, hur ofta brukar du då ha 
direkt kontakt med andra 
genom att chatta, spela on-
line-spel eller liknande (på din 
fritid)? " 
eller  
"Hur ofta brukar du betala 
räkningar, boka, beställa eller 
köpa något på internet (på din 
fritid)?"  
Svarsalternativ 1 

 
Använder inte alls Internet på fritiden (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna använt 
Internet på din fritid? 

Endast Ja/Nej-svar på 
frågan. 

Personer som svarat NEJ på 
frågan " 
(internet på någon dator, 
mobiltelefon, läsplatta eller på 
annat sätt.) 

 
Använder Internet på fritiden åtminstone någon gång (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet på fritiden? 
 

1: Varje dag 
2: Varje vecka 
3: Någon gång i 
 månaden 
4: Mer sällan 

Personer som svarat med 
något av svarsalternativen 1-4. 

 
Använder Internet på fritiden en gång i månaden eller oftare (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet på fritiden? 
 

1: Varje dag 
2: Varje vecka 
3: Någon gång i 
 månaden 
4: Mer sällan 

Personer som svarat med 
något av svarsalternativen 1-3. 

 
Använder Internet på fritiden en gång i veckan eller oftare (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta brukar du gå in 
på Internet på fritiden? 
 

1: Varje dag 
2: Varje vecka 
3: Någon gång i 
 månaden 
4: Mer sällan 

Personer som svarat med 
något av svarsalternativen 1-2. 
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Betalar räkningar över internet (2014—2015) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Brukar du eller din 
partner (om UP har 
någon partner som man 
bor med) betala 
räkningar på internet? 

Endast Ja/Nej-svar på 
frågan. 

Personer som svarat JA på 
frågan.  
(internet på någon dator, 
mobiltelefon, läsplatta eller på 
annat sätt.) 

 
Brukar boka, beställa eller köpa något över Internet (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Brukar du boka, beställa 
eller köpa något på 
internet? 

Endast Ja/Nej-svar på 
frågan. 

Personer som svarat JA på 
frågan. 
(internet på någon dator, 
mobiltelefon, läsplatta eller på 
annat sätt.) 

 
Är med i något socialt nätverk på internet (2014—2015) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du med i något socialt 
nätverk på internet, som 
Facebook, Instagram, 
Twitter, My Space eller 
liknande? 

Endast Ja/Nej-svar på 
frågan. 

Personer som svarat JA på 
frågan. 
(internet på någon dator, 
mobiltelefon, läsplatta eller på 
annat sätt.) 
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Materiella tillgångar 
Tillgång till fritidshus 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
3. Äger du något 
fritidshus, husvagn eller 
annat fritidsboende där 
du kan vara i minst en 
vecka per år om du vill? 
 
4. Har du på annat sätt 
tillgång till något sådant 
fritidsboende (där du kan 
vara i minst en vecka per 
år om du vill)? 

 Har svarat JA på fråga 1 "Äger 
du något fritidshus, husvagn 
eller annat fritidsboende där 
du kan vara i minst en vecka 
per år om du vill?" eller svarat 
JA på följdfrågan 2 "Har du på 
annat sätt tillgång till något 
sådant fritidsboende (där du 
kan vara i minst en vecka per 
år om du vill)?" 

 
Tillgång till dator i hemmet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du i bostaden tillgång 
till dator? 

Ja 
Nej  
 

Den intervjuade har svarat Ja 
på frågan.  

 
Tillgång till internet i hemmet 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du i bostaden tillgång 
till internet? 

Ja 
Nej  
 

Den intervjuade har svarat Ja 
på frågan.  

 
Tillgång till bil 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du eller någon annan 
i hushållet tillgång till bil? 

Ja 
Nej  
 

Den intervjuade har svarat Ja 
på frågan.  
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Hälsa 
Bra hälsotillstånd (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur tycker du att din 
hälsa är i allmänhet? Är 
den mycket bra, bra, 
någorlunda, dålig eller 
mycket dålig? 

 Har svarat med alternativen 
"bra" eller ”mycket bra” på 
frågan:  
Hur tycker du att din hälsa är i 
allmänhet? Är den mycket bra, 
bra, någorlunda, dålig eller 
mycket dålig? 

 
Gott hälsotillstånd 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? 
Är det mycket gott, gott, 
någorlunda, dåligt eller 
mycket dåligt?” 
 
Från och med 2012: 
Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? 
Är det mycket bra, bra, 
någorlunda, dåligt eller 
mycket dåligt?” 
Fr.o.m. 2012 ställs inte 
frågan vid indirekt 
intervju. 

 Har svarat med alternativen 
”gott” eller ”mycket gott” på 
frågan: ”Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? Är det 
mycket gott, gott, någorlunda, 
dåligt eller mycket dåligt?”  
 
Från och med 2012: 
Har svarat med alternativen 
”bra” eller ”mycket bra” på 
frågan: ”Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? Är det 
mycket bra, bra, någorlunda, 
dåligt eller mycket dåligt?” 

 
Dåligt hälsotillstånd (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur tycker du att din 
hälsa är i allmänhet? Är 
den mycket bra, bra, 
någorlunda, dålig eller 
mycket dålig? 

 Har svarat med alternativen 
”dålig” eller ”mycket dålig” på 
frågan:  
Hur tycker du att din hälsa är i 
allmänhet? Är den mycket bra, 
bra, någorlunda, dålig eller 
mycket dålig? 

 
Dåligt hälsotillstånd 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? 
Är det mycket gott, gott, 
någorlunda, dåligt eller 
mycket dåligt?” 
 
Från och med 2012: 
Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? 
Är det mycket bra, bra, 
någorlunda, dåligt eller 
mycket dåligt?” 
Fr.o.m. 2012 ställs inte 
frågan vid indirekt 
intervju. 

 Har svarat med alternativen 
”dåligt” eller ”mycket dåligt” på 
frågan: ”Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? Är det 
mycket gott, gott, någorlunda, 
dåligt eller mycket dåligt?”  
 
Från och med 2012: 
Har svarat med alternativen 
”dåligt” eller ”mycket dåligt” på 
frågan: ”Hur bedömer du ditt 
allmänna hälsotillstånd? Är det 
mycket bra, bra, någorlunda, 
dåligt eller mycket dåligt?”  
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Har långvarig sjukdom eller hälsoproblem (2014– ) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du någon långvarig 
sjukdom eller 
hälsoproblem? 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du någon långvarig 
sjukdom eller hälsoproblem? 

 
Svåra besvär av långvarig sjukdom 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Baseras på svar på 
följande frågor: 
 
Har du några kroniska 
sjukdomar eller andra 
långvariga besvär med 
hälsan? 
 
Tar du regelbundet 
medicin för något? 
 
Är besvären [av 
sjukdom/hälsobesvär] 
obetydliga, måttliga, 
svåra eller mycket svåra? 
 

 Har svarat JA på någon av 
följande två frågor: 
 
1) Har du några kroniska 
sjukdomar eller andra 
långvariga besvär med 
hälsan? 
 
2) Tar du regelbundet medicin 
för något? 
 
OCH svarat ”svåra” eller 
”mycket svåra” på följande 
fråga: 
 
Är besvären [av sjukdom / 
hälsobesvär] obetydliga, 
måttliga, svåra eller mycket 
svåra? 

 
Har ryggvärk eller höftsmärtor (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor? 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor?” 
 

 
Har svår värk i rygg eller höft (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor? 
 
Tycker du att du har svår 
eller lätt värk? 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor?” 
 
OCH svarat ”svår värk” på 
följdfrågan:  
”Tycker du att du har svår eller 
lätt värk?” 
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Svår värk i rygg eller höft 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du ryggsmärtor, 
ryggvärk, höftsmärtor 
eller ischias? 
 
Är det svåra eller lätta 
besvär? 

 Har svarat JA på frågan  
”Har du ryggsmärtor, ryggvärk, 
höftsmärtor eller ischias?” 
 
OCH svarat ”Svåra besvär” på 
följdfrågan 
”Är det svåra eller lätta 
besvär?” 

 
Har värk i axlar, nacke eller skuldror (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du värk i skuldror, nacke 
eller axlar?” 

 
Har svår värk i axlar, nacke eller skuldror (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 
 
Tycker du att du har svår 
eller lätt värk? 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du värk i skuldror, nacke 
eller axlar?” 
 
OCH svarat svår värk på 
följdfrågan: 
”Tycker du att du har svår eller 
lätt värk?” 

 
Svår värk i skuldror, nacke/axlar 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 
 
Är det svåra eller lätta 
besvär? 

 Har svarat JA på frågan  
”Har du värk i skuldror, nacke 
eller axlar?” 
 
OCH svarat ”Svåra besvär” på 
följdfrågan 
”Är det svåra eller lätta 
besvär?” 

 
Har värk i armar, händer, ben eller fötter (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du värk i armar, 
händer, ben eller fötter? 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du värk i armar, händer, 
ben eller fötter?” 

 
Har svår värk i armar, händer, ben eller fötter (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du värk i armar, 
händer, ben eller fötter? 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du värk i armar, händer, 
ben eller fötter?” 
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Svår värk i händer, armbågar eller knän 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du värk eller smärta i 
händer, armbågar, ben 
eller knän? 
 
Är det svåra eller lätta 
besvär? 

 Har svarat JA på frågan  
”Har du värk eller smärta i 
händer, armbågar, ben eller 
knän?” 
 
OCH svarat ”Svåra besvär” på 
följdfrågan 
”Är det svåra eller lätta 
besvär?” 

 
Har värk (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor? 
Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 
Har du värk i armar, 
händer, ben eller fötter? 

 Samlingsmått: har svarat ja på 
minst en av följande tre frågor: 
Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor? 
Har du värk i skuldror, nacke 
eller axlar? 
Har du värk i armar, händer, 
ben eller fötter? 

 
Har svår värk (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor? 
Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 
Har du värk i armar, 
händer, ben eller fötter? 
 
Tycker du att du har svår 
eller lätt värk? 

 Samlingsmått: har svarat ja på 
minst en av följande tre frågor: 
Har du ryggvärk eller 
höftsmärtor? 
Har du värk i skuldror, nacke 
eller axlar? 
Har du värk i armar, händer, 
ben eller fötter? 
 
OCH svarat svår värk på minst 
en av följdfrågorna för ovan tre 
frågor: 
Tycker du att du har svår eller 
lätt värk? 
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Svår värk 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du ryggsmärtor, 
ryggvärk, höftsmärtor 
eller ischias? 
 
Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 
 
Har du värk eller smärta i 
händer, armbågar, ben 
eller knän? 
 
Är det svåra eller lätta 
besvär? 

 Har svarat JA på minst en av 
följande tre frågor 
 
1) Har du ryggsmärtor, 
ryggvärk, höftsmärtor eller 
ischias? 
 
2) Har du värk i skuldror, 
nacke eller axlar? 
 
3) Har du värk eller smärta i 
händer, armbågar, ben eller 
knän? 
 
OCH svarat ”Svåra besvär” på 
minst en av följdfrågorna 
”Är det svåra eller lätta 
besvär?” 

 
Har besvär av ängslan, oro eller ångest  

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du besvär av 
ängslan, oro eller 
ångest? 

 Har svarat JA på frågan  
”Har du besvär av ängslan, 
oro eller ångest?” 

 
Har svåra besvär av ängslan, oro, ångest 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du besvär av 
ängslan, oro eller 
ångest? 

 Har svarat JA på frågan  
”Har du besvär av ängslan, 
oro eller ångest?” 
 
OCH svarat ”Svåra besvär” på 
följdfrågan 
”Är det svåra eller lätta 
besvär?” 

 
Har sömnbesvär (2014–) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du besvär med 
sömnen? 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du besvär med sömnen? 

 
Har svåra sömnbesvär (2014–) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du besvär med 
sömnen? 
Tycker du att du har 
svåra eller lätta besvär 
med sömnen? 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du besvär med sömnen? 
 
OCH svarat ”svåra besvär” på 
frågan  
Tycker du att du har svåra 
eller lätta besvär med 
sömnen? 
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Har besvär med sömnen 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du haft besvär med 
sömnen under de 
senaste två veckorna? 

 Har svarat JA på frågan  
”Har du haft besvär med 
sömnen under de senaste två 
veckorna?” 

 
Har allergi (2014–) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du någon allergi?  Har svarat ja på frågan: 

Har du någon allergi? 

 
Har svåra besvär av allergi (2014–) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du någon allergi? 
Tycker du att du har 
svåra eller lätta allergiska 
besvär? 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du någon allergi? 
 
OCH svarat svåra besvär på 
följdfrågan: 
Tycker du att du har svåra 
eller lätta allergiska besvär? 

 
Har astma (2014–) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du astma?  Har svarat ja på frågan: 

Har du astma? 

 
Har svåra besvär av astma (2014–) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du astma? 
Tycker du att du har 
svåra eller lätta besvär 
med astma? 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du astma? 
 
OCH svarat svåra besvär på 
följdfrågan: 
Tycker du att du har svåra 
eller lätta besvär med astma? 

 
Underviktiga 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur lång är du? 
 
Ungefär hur mycket 
väger du? 

 Body Mass Index (BMI) är 
lägre än 18,5. 
 
Body Mass Index (BMI) räknas 
fram som kvoten mellan 
kroppsvikt (i kg) och den 
kvadrerade kroppslängden (i 
meter) (Vikt/(längd*längd)). 
WHO:s gränsvärden används. 
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Normalviktiga 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur lång är du? 
 
Ungefär hur mycket 
väger du? 

 Body Mass Index (BMI) ligger i 
intervallet 18,5 - 24,99.  
 
Body Mass Index (BMI) räknas 
fram som kvoten mellan 
kroppsvikt (i kg) och den 
kvadrerade kroppslängden (i 
meter) (Vikt/(längd*längd)). 
WHO:s gränsvärden används. 

 
Överviktiga 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur lång är du? 
 
Ungefär hur mycket 
väger du? 

 Body Mass Index (BMI) ligger i 
intervallet 25,0 - 29,9.  
 
Body Mass Index (BMI) räknas 
fram som kvoten mellan 
kroppsvikt (i kg) och den 
kvadrerade kroppslängden (i 
meter) (Vikt/(längd*längd)). 
WHO:s gränsvärden används. 

 
Feta 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur lång är du? 
 
Ungefär hur mycket 
väger du? 

 Body Mass Index (BMI) 30,0 
eller mer.  
 
BMI räknas fram som kvoten 
mellan kroppsvikt (i kg) och 
den kvadrerade 
kroppslängden (i meter) 
(Vikt/(längd*längd)) 

 
Överviktiga eller feta  

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur lång är du? 
 
Ungefär hur mycket 
väger du? 

 Body Mass Index (BMI) 25,0 
eller mer.  
 
BMI räknas fram som kvoten 
mellan kroppsvikt (i kg) och 
den kvadrerade 
kroppslängden (i meter) 
(Vikt/(längd*längd)) 
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Andningsorganens sjukdomar 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Sjukdomskodning sker 
på basis av svar på flera 
olika frågor: 
 
Har du några kroniska 
sjukdomar eller andra 
långvariga besvär med 
hälsan? 
 
Tar du regelbundet 
medicin för något? 
 
Vad är det för sjukdom 
eller hälsobesvär? 
 
Hur yttrar sig besvären?  
Vilka är symptomen?  
Var i kroppen har du 
besvär? 

 Har svarat JA på någon av 
följande två frågor: 
 
1) Har du några kroniska 
sjukdomar eller andra 
långvariga besvär med 
hälsan? 
 
2) Tar du regelbundet medicin 
för något? 
 
OCH därefter fått svara på 
följdfrågan 
 
”Vad är det för sjukdom eller 
hälsobesvär?” 
 
Intervjuaren uppmanas att 
ställa lämpliga följdfrågor, t.ex. 
 
”Hur yttrar sig besvären?” 
”Vilka är symptomen?” 
”Var i kroppen har du besvär?” 
 
Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis astma 
och kronisk luftrörskatarr. 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Cirkulationsorganens sjukdomar 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis 
reumatisk hjärtsjukdom, 
hjärtinfarkt, hjärnblödning, 
åderförkalkning, blodpropp, 
hemorrojder, högt/lågt 
blodtryck. 
 

Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 
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Hjärtsjukdomar 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis 
hjärtinfarkt. 
 

Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Högt blodtryck 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Högt blodtryck 
och därmed 
sammanhängande sjukdomar. 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Endokrina systemets sjukdomar 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Endokrina 
systemets sjukdomar, 
nutritionsrubbningar, 
ämnesomsättningssjukdomar 
och rubbningar i 
immunsystemet. Exempelvis 
struma, diabetes och 
näringsbrist. 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Diabetes 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos av diabetes i enlighet 
med ICD-9 (WHO:s 
klassifikation av sjukdomar). 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 
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Hudsjukdomar 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis 
psoriasis, 
nässelfeber, liktornar och 
hudförhårdnader. 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Matsmältningsorganens sjukdomar 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis sår i 
magsäcken, 
blindtarmsinflammation, 
bukbråck, leversjukdomar och 
gallstenssjukdomar. 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis 
hjärnhinneinflammation, 
parkinsons sjukdom, multipel 
skleros, cerebral pares, 
epilepsi, migrän, sjukdomar i 
ögon, hörselnedsättning. 
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 

 
Skelettet och rörelseorganens sjukdomar 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Se Andningsorganens 
sjukdomar. 

 Diagnos i enlighet med ICD-9 
(WHO:s klassifikation av 
sjukdomar). Exempelvis 
reumatoid artrit, artros, 
mjukdelsreumatism, 
benhinneinflammation.  
 
Från och med 2012 diagnos i 
enlighet med ICD-10. 
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Nedsatt rörelseförmåga (2014–) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du svårt att gå i 
trappor? 
 
Tycker du att du har stora 
eller vissa svårigheter att 
gå i trappor? 
 
Kan du ta en kortare 
promenad på cirka 5 
minuter i någorlunda rask 
takt? 
 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du svårt att gå i trappor? 
 
OCH har svarat  
"stora svårigheter" på frågan 
Tycker du att du har stora eller 
vissa svårigheter att gå i 
trappor? 
OCH/ELLER  
har svarat nej på frågan Kan 
du ta en kortare promenad på 
cirka 5 minuter i någorlunda 
rask takt? 
 
Det finns ingen fråga i 
ULF/SILC om 
intervjupersonen specifikt är 
rullstolsburen, men om det 
framkommer som svar på 
frågorna om svårighet att gå i 
trappor eller ta promenad finns 
ett svarsalternativ för det. Om 
detta svarsalternativ angetts 
för någon av frågorna bedöms 
intervjupersonen ha nedsatt 
rörelseförmåga. 
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I hög grad nedsatt rörelseförmåga (2014–) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du svårt att gå i 
trappor? 
 
Tycker du att du har stora 
eller vissa svårigheter att 
gå i trappor? 
 
Kan du ta en kortare 
promenad på cirka 5 
minuter i någorlunda rask 
takt? 
 
Använder du käpp, 
kryckor, rullator, rullstol 
eller liknande för att 
förflytta dig? 
 
Behöver du hjälp av en 
annan person för att 
förflytta dig? 
 

 Har svarat ja på frågan: 
Har du svårt att gå i trappor? 
 
OCH har svarat  
"stora svårigheter" på frågan 
Tycker du att du har stora eller 
vissa svårigheter att gå i 
trappor? 
OCH/ELLER  
har svarat nej på frågan Kan 
du ta en kortare promenad på 
cirka 5 minuter i någorlunda 
rask takt? 
 
OCH har svarat ja på minst en 
av följande två frågor: 
Använder du käpp, kryckor, 
rullator, rullstol eller liknande 
för att förflytta dig? 
Behöver du hjälp av en annan 
person för att förflytta dig? 
 
Det finns ingen fråga i 
ULF/SILC om intervjupersonen 
specifikt är rullstolsburen, men 
om det framkommer som svar 
på frågorna om svårighet att 
gå i trappor eller ta promenad 
finns ett svarsalternativ för det. 
Om detta svarsalternativ 
angetts för någon av frågorna 
bedöms intervjupersonen ha 
nedsatt rörelseförmåga. 

 
Har rörelsehinder 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Kan du springa en 
kortare sträcka, säg 100 
meter, om du har 
bråttom? 
 
Kan du stiga på och av 
en buss obehindrat? 
 
Kan du ta en kortare 
promenad på cirka 5 
minuter i någorlunda rask 
takt? 

 Har svarat NEJ på frågan  
”Kan du springa en kortare 
sträcka, säg 100 meter, om du 
har bråttom?” 
 

OCH svarat nej på minst en av 
följande två frågor: 
 

”Kan du stiga på och av en 
buss obehindrat?” 
 

”Kan du ta en kortare 
promenad på cirka 5 minuter i 
någorlunda rask takt?” 
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Har svårt rörelsehinder 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
16-64 år:  
Använder du käpp, bock, 
rollator, rullstol eller 
liknande för att förflytta 
dig? 
 

Behöver du hjälp av en 
annan person för att 
förflytta dig? 
 
65+ år:  
Använder du hjälpmedel, 
t.ex. käpp(ar), bock(ar), 
rollator eller rullstol för att 
förflytta dig utomhus? 
 

Använder du hjälpmedel, 
t.ex. käpp(ar), bock(ar), 
rollator eller rullstol för att 
förflytta dig inomhus? 
 

Behöver du hjälp av 
någon annan person för 
att förflytta dig utomhus? 
 

Behöver du hjälp av 
någon annan person för 
att förflytta dig inomhus? 

 Personer som är svårt 
rörelsehindrade är de 
rörelsehindrade (se ovan 
definition) som dessutom 
behöver hjälp av annan 
person eller hjälpmedel (t.ex. 
rullstol eller käpp) för att 
förflytta sig. 

 
Använder hörapparat (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Använder du hörapparat? 
 

 Har svarat ja på frågan: 
”Använder du hörapparat?” 

 
Har hörselnedsättning (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Använder du hörapparat? 
Har du nedsatt hörsel, till 
exempel svårt att höra 
vad som sägs i samtal 
mellan flera personer? 

 Har svarat ja på minst en av 
nedan två frågor: 
”Använder du hörapparat?” 
”Har du nedsatt hörsel, till 
exempel svårt att höra vad 
som sägs i samtal mellan flera 
personer?” 
 
Det finns ingen fråga i 
ULF/SILC om 
intervjupersonen är döv, men 
om det framkommer som svar 
på frågorna om hörsel finns ett 
svarsalternativ för det. Om 
detta svarsalternativ angetts 
för någon av frågorna bedöms 
intervjupersonen ha nedsatt 
hörsel. 
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Har nedsatt hörsel 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
År 2008 – 2011: 
Har du problem med att 
höra vad som sägs i 
samtal mellan flera 
personer? 
 
År 2012 – 2013: 
Har du problem med att 
höra vad som sägs i 
samtal mellan flera 
personer – även om du 
använder hjälpmedel, 
t.ex. hörapparat? 

 Har svarat JA på fråga om de 
har problem att höra vad som 
sägs i samtal mellan flera 
personer. 

 
Använder glasögon / kontaktlinser (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Använder du glasögon 
eller kontaktlinser? 
 

 Har svarat ja på frågan: 
Använder du glasögon eller 
kontaktlinser? 
 

 
Har synsvårigheter (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du synsvårigheter, till 
exempel svårt att se 
vanlig text i en 
dagstidning [OM 
ANVÄNDER 
GLASÖGON/KONTAKT-
LINSER: även om du 
använder glasögon eller 
linser]? 
 

 Har svarat ja på frågan: 
”Har du synsvårigheter, till 
exempel svårt att se vanlig 
text i en dagstidning [OM 
ANVÄNDER 
GLASÖGON/KONTAKT-
LINSER: även om du 
använder glasögon eller 
linser]?” 
 
Det finns ingen fråga i 
ULF/SILC om intervjupersonen 
är blind, men om det 
framkommer som svar på 
frågorna om syn finns ett 
svarsalternativ för det. Om detta 
svarsalternativ angetts för 
någon av frågorna bedöms 
intervjupersonen ha 
synsvårigheter/nedsatt syn. 
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Har nedsatt syn (2008–2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
År 2008 – 2011: 
Har du problem med att 
se och urskilja vanlig text 
i dagstidning - även om 
du använder glasögon 
eller linser? 
 
År 2012 – 2013: 
Har du problem med att 
se och urskilja vanlig text 
i dagstidning [OM 
SVARAT JA PÅ FRÅGA 
OM ANVÄNDER 
GLASÖGON/LINSER  
– även om du använder 
glasögon eller linser]? 

 Har svarat JA på fråga om har 
problem med att se och 
urskilja vanlig text i 
dagstidning. 
 

 
Nedsatt aktivitetsförmåga (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du svårt att delta i 
aktiviteter eller klara av 
sysslor som de flesta 
andra klarar av? 
Beror det på hälsa eller 
något annat? 
Har dessa svårigheter 
pågått under minst sex 
månader? 

 Har svarat ja på frågan  
”Har du svårt att delta i 
aktiviteter eller klara av sysslor 
som de flesta andra klarar 
av?” 
OCH  
har svarat att det beror på 
hälsan på följdfrågan  
”Beror det på hälsa eller något 
annat?” 
OCH 
har svarat ja på följdfrågan 
”Har dessa svårigheter pågått 
under minst sex månader?” 
 

I hög grad nedsatt aktivitetsförmåga (2014– ) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du svårt att delta i 
aktiviteter eller klara av 
sysslor som de flesta 
andra klarar av? 
Beror det på hälsa eller 
något annat? 
Har dessa svårigheter 
pågått under minst sex 
månader? 
Skulle du säga att du har 
mycket svårt eller ganska 
svårt att delta i den/de 
aktiviteter som du har 
svårt att klara av? 

 Har svarat ja på frågan  
Har du svårt att delta i 
aktiviteter eller klara av sysslor 
som de flesta andra klarar av? 
OCH  
har svarat att det beror på 
hälsan på följdfrågan  
Beror det på hälsa eller något 
annat? 
OCH 
har svarat ja på följdfrågan 
Har dessa svårigheter pågått 
under minst sex månader? 
OCH  
har svarat "mycket svårt" på 
frågan  
Skulle du säga att du har 
mycket svårt eller ganska svårt 
att delta i den/de aktiviteter som 
du har svårt att klara av? 
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Aktivitetsnedsättning (2008–2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du nu något 
hälsoproblem som varat 
minst 6 månader och 
som medför att du har 
svårt att delta i aktiviteter 
eller klara av sysslor som 
folk i allmänhet gör? 

 Har svarat "ja" på frågan  
Har du nu något hälsoproblem 
som varat minst 6 månader 
och som medför att du har 
svårt att delta i aktiviteter eller 
klara av sysslor som folk i 
allmänhet gör? 

 
Läkarbesök för egen sjukdom under en 12 månaders period (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna besökt 
läkare på grund av egen 
sjukdom? 

 Har svarat "JA" på frågan 
”Har du under de senaste 12 
månaderna besökt läkare på 
grund av egen sjukdom?” 

 
Läkarbesök för egen sjukdom under en tremånadersperiod 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under perioden .. 
(MÅNAD) till .. (MÅNAD) 
(=SENASTE TRE 
MÅNADERNA) på grund 
av egen sjukdom besökt 
läkare? 

 Har besökt läkare för egen 
sjukdom någon gång under 
den tremånadersperiod som 
närmast föregick 
intervjutillfället. 

 
Tandläkarbesök under en tolvmånadersperiod  

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
När var du senast hos 
tandläkare eller 
tandhygienist? 

 Har varit hos tandläkare (eller 
tandhygienist) någon gång 
under de tolv 
kalendermånader som 
närmast föregick 
intervjutillfället. 
 

 
Avstått från läkarbesök trots behov under de senaste 12 månaderna (2014– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du någon gång under 
de senaste 12 
månaderna verkligen 
behövt läkarvård men 
inte sökt vård? 

 Har svarat "JA" på frågan: 
”Har du någon gång under de 
senaste 12 månaderna 
verkligen behövt läkarvård 
men inte sökt vård?” 

 
Ej tillgodosett vårdbehov (2008–2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna någon gång 
ansett dig i behov av 
läkarvård men inte sökt 
vård? 

 Har de senaste 12 månaderna 
någon gång ansett sig i behov 
av läkarvård men inte sökt 
vård. 
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Avstått från tandläkarbesök trots behov under de senaste 12 månaderna 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du någon gång under 
de senaste 12 
månaderna verkligen 
behövt tandvård men inte 
sökt vård? 

 Har svarat "JA" på frågan: 
”Har du någon gång under de 
senaste 12 månaderna 
verkligen behövt tandvård men 
inte sökt vård?” 

 
Ej tillgodosett tandläkarbehov (2008–2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under senaste 12 
månaderna någon gång 
ansett dig i behov av 
tandvård men inte sökt 
vård? 

 Har de senaste 12 månaderna 
någon gång ansett sig i behov 
av tandvård men inte sökt 
vård. 

 
Röker dagligen 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Röker du dagligen?  Har svarat "JA" på frågan 

"Röker du dagligen?" 

 
Snusar dagligen 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Snusar du dagligen?  Har svarat "JA" på frågan 

"Snusar du dagligen?"  

 
Röker och/eller snusar dagligen 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Röker du dagligen? 
Snusar du dagligen? 

 Har svarat "JA" minst en av 
följande frågor: 
"Röker du dagligen?"  
"Snusar du dagligen?" 
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Medborgerliga aktiviteter 
Medlem i politiskt parti 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du medlem i något 
politiskt parti? 

 Har svarat JA på frågan "Är du 
medlem i något politiskt parti?" 
 

 
Varit på möte med politiskt parti senaste året 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna varit på 
något möte eller 
arrangemang som något 
politiskt parti anordnat? 

 Har svarat JA på frågan ”Har 
du under de senaste 12 
månaderna varit på något 
möte eller arrangemang som 
något politiskt parti anordnat?” 
 

 
Är aktiv i politiskt parti 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Före år 2012: 
Deltar du aktivt i partiets 
verksamhet? 
 
Från och med år 2012: 
Deltar du aktivt i partiets 
verksamhet, till exempel 
har ett förtroendeuppdrag 
eller hjälper till att 
anordna olika aktiviteter? 

 Före år 2012: 
Är medlem i politiskt parti och 
har svarat JA på frågan "Deltar 
du aktivt i partiets 
verksamhet?" 
 
Från och med år 2012: 
Är medlem i politiskt parti och 
har svarat JA på frågan ”Deltar 
du aktivt i partiets verksamhet, 
till exempel har ett förtroende-
uppdrag eller hjälper till att 
anordna olika aktiviteter?” 

 
Medlem i facklig organisation 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du medlem i en 
fackförening eller 
företagarorganisation? 

 Har svarat JA på frågan ”Är du 
medlem i en fackförening eller 
företagarorganisation?”. 
 
Beroende på år: redovisas för  
anställda 16-64 år 
eller 
för förvärvsarbetande som har 
anställning som huvudsaklig 
sysselsättning, 16-64 år. 
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Varit på möte med facklig organisation det senaste året 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du under de senaste 
12 månaderna varit på 
något möte eller 
arrangemang som en 
fackförening eller 
företagarorganisation 
anordnat? 

 Har svarat JA på frågan ”Har 
du under de senaste 12 
månaderna varit på något 
möte eller arrangemang som 
en fackförening eller 
företagarorganisation 
anordnat?”. 
 
Beroende på år: redovisas för  
anställda 16-64 år 
eller 
för förvärvsarbetande som har 
anställning som huvudsaklig 
sysselsättning, 16-64 år. 
 

 
Är aktiv i facklig organisation 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Före år 2012: 
Deltar du aktivt i 
(fackföreningens/ 
företagarorganisationens) 
verksamhet? 
 
Från och med år 2012: 
Deltar du aktivt i 
(fackföreningens/ 
företagarorganisationens) 
verksamhet, till exempel 
har ett förtroendeuppdrag 
eller hjälper till att 
anordna olika aktiviteter? 

 Före år 2012: 
Är medlem i facklig 
organisation och har svarat JA 
på frågan "Deltar du aktivt i 
(fackföreningens/ 
företagarorganisationens) 
verksamhet?". 
 
Från och med år 2012: 
Är medlem i facklig 
organisation och har svarat JA 
på frågan "Deltar du aktivt i 
(fackföreningens/ 
företagarorganisationens) 
verksamhet, till exempel har 
ett förtroendeuppdrag eller 
hjälper till att anordna olika 
aktiviteter?” 
 
Beroende på år: redovisas för  
anställda 16-64 år 
eller 
för förvärvsarbetande som har 
anställning som huvudsaklig 
sysselsättning, 16-64 år. 

 
Överklagar själv myndighetsbeslut 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Skulle du själv kunna 
författa en skrivelse och 
överklaga ett beslut av en 
myndighet? 
 
Frågan ställs inte i 
ULF/SILC från och med 
år 2012. 

 Har svarat JA på frågan 
"Skulle du själv kunna författa 
en skrivelse och överklaga ett 
beslut av en myndighet?" 
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Klarar ej att själv överklaga myndighetsbeslut 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Skulle du själv kunna 
författa en skrivelse och 
överklaga ett beslut av en 
myndighet? 
Känner du någon som du 
vet att du skulle kunna få 
hjälp av i ett sådant fall? 
Vet du vart man kan 
vända sig för att få hjälp i 
sådana situationer? 
 
Frågan ställs inte i 
ULF/SILC från och med 
år 2012. 

 Har svarat NEJ på samtliga 
dessa tre frågor: 
"Skulle du själv kunna författa 
en skrivelse och överklaga ett 
beslut av en myndighet?" 
"Känner du någon som du vet 
att du skulle kunna få hjälp av i 
ett sådant fall?" 
"Vet du vart man kan vända 
sig för att få hjälp i sådana 
situationer?" 

 
Deltar oftast i politiska diskussioner 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Så en fråga om hur du 
själv brukar göra när 
samtal kommer in på 
politik. 
Jag kommer läsa upp 
fyra påståenden och jag 
vill att du berättar vilket 
som passar bäst in på 
dig. 
 

 Har svarat att påstående 4 
passar bäst in på dem själva 
och hur de brukar göra när 
samtal kommer in på politik. 
 
1. Jag brukar inte bry mig om 
att lyssna när folk börjar prata 
om politik. 
 
2. Jag brukar nog lyssna, men 
jag lägger mig aldrig i 
diskussionen. 
 
3. Det händer ibland, men inte 
så ofta, att jag säger vad jag 
själv tycker. 
 
4. Jag brukar för det mesta 
vara med i diskussionen och 
säga min åsikt". 
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Deltar ej i politiska diskussioner 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Så en fråga om hur du 
själv brukar göra när 
samtal kommer in på 
politik. 
Jag kommer läsa upp 
fyra påståenden och jag 
vill att du berättar vilket 
som passar bäst in på 
dig. 
 

 Har svarat att påstående 1 
eller 2 passar bäst in på dem 
själva och hur de brukar göra 
när samtal kommer in på 
politik. 
 
1. Jag brukar inte bry mig om 
att lyssna när folk börjar prata 
om politik. 
 
2. Jag brukar nog lyssna, men 
jag lägger mig aldrig i 
diskussionen. 
 
3. Det händer ibland, men inte 
så ofta, att jag säger vad jag 
själv tycker. 
 
4. Jag brukar för det mesta 
vara med i diskussionen och 
säga min åsikt". 

 
Medlem i idrotts- eller friluftsförening 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du medlem i någon 
idrotts- eller 
friluftsförening? 

 Har svarat JA på frågan "Är du 
medlem i någon idrotts- eller 
friluftsförening?". 

 
Är aktiv i idrotts- eller friluftsförening 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Deltar du aktivt i 
föreningens verksamhet, 
till exempel är tränare 
eller ledare eller hjälper 
till att anordna olika 
aktiviteter? 

 Är medlem i idrotts- eller 
friluftsförening och har svarat 
JA på frågan "Deltar du aktivt i 
föreningens verksamhet, till 
exempel är tränare eller ledare 
eller hjälper till att anordna 
olika aktiviteter?". 

 
Medlem i kultur-, musik-, dans- eller teaterförening 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du medlem i någon 
kultur-, musik-, dans- 
eller teaterförening? 

 Har svarat JA på frågan "Är du 
medlem i någon kultur-,  
musik-, dans- eller 
teaterförening?". 

 
Är aktiv i kultur-, musik-, dans- eller teaterförening 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Deltar du aktivt i 
föreningens verksamhet, 
till exempel är kör- eller 
teaterledare eller hjälper 
till att anordna olika 
aktiviteter? 

 Är medlem i kultur-, musik-, 
dans- eller teaterförening och 
har svarat JA på frågan "Deltar 
du aktivt i föreningens 
verksamhet, till exempel är 
kör- eller teaterledare eller 
hjälper till att anordna olika 
aktiviteter?". 
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Medlem i pensionärsförening 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Fråga som ställs till 
personer som är 65 år 
eller äldre: 
Är du medlem i någon 
pensionärsförening? 

 Har svarat JA på frågan "Är du 
medlem i någon 
pensionärsförening?". 

 
Aktiv i pensionärsförening 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Fråga som ställs till 
personer som är 65 år 
eller äldre som är 
medlem i 
pensionärsförening: 
Deltar du aktivt i 
föreningens verksamhet, 
till exempel sitter med i 
styrelsen, är kursledare 
eller hjälper till att 
anordna olika aktiviteter? 

 Är medlem i pensionärs-
förening och har svarat JA på 
frågan "Deltar du aktivt i 
föreningens verksamhet, till 
exempel sitter med i styrelsen, 
är kursledare eller hjälper till 
att anordna olika aktiviteter?". 
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Sociala relationer 
Ensamboende personer 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Personer som bor helt 

ensamma, utan vare sig barn, 
föräldrar, partners, släktingar, 
vänner eller andra personer. 

 
Har egen familj 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Att ha egen familj innebär i 

detta sammanhang att man har 
make/maka/sambo och/eller 
barn under 18 år i hushållet. 

 
Umgänge med nära anhörig varje vecka 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Fr. 1: (Avser förälder/ 
föräldrar som man inte 
bor med:) Hur ofta brukar 
du träffa och vara 
tillsammans med någon 
av dina föräldrar? 
 
Fr. 2: (Avser barn som 
man inte bor med:) 
Hur ofta brukar du träffa 
och vara tillsammans 
med något (av dessa) 
barn? 
 
Fr. 3: (Avser syskon som 
man inte bor med:) 
Hur ofta brukar du träffa 
och vara tillsammans 
med något (av dessa) 
syskon? 

1 En eller flera gånger i 
 veckan 
2 Någon/några gånger i 
 månaden 
3 Någon/några gånger i 
 kvartalet 
4 Någon/några gånger 
 per år 
5 Mer sällan eller aldrig 

Personer som på någon av 
frågorna 1–3 svarat enligt 
svarsalternativ 1 eller 2. 
 
Som nära anhörig räknas 
förälder, syskon eller barn som 
man ej bor tillsammans med. 

 
Umgänge med vänner varje vecka 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Hur ofta brukar du träffa 
och vara tillsammans 
med andra släktingar, 
vänner och bekanta eller 
kompisar? 

1 En eller flera gånger i 
 veckan 
2 Någon/några gånger i 
 månaden 
3 Någon/några gånger i 
 kvartalet 
4 Någon/några gånger 
 per år 
5 Mer sällan eller aldrig 

Personer som på frågan 
svarat enligt svarsalternativ 1. 
 
Fr.o.m. 2008 har umgänge 
med arbetskamrater (om de 
umgås utanför jobbet) och 
grannar (om de umgås med 
varandra) utgått ur själva 
frågeformuleringen, men de 
ska fortfarande räknas med. 
Föräldrar, syskon och barn är 
däremot inte inräknade. Den 
nya definitionen medför att 
jämförelser med tidigare år 
inte kan göras. 
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Inget umgänge med nära anhöriga 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Fr. 1: (Avser förälder/ 
föräldrar som man inte 
bor med:) Hur ofta brukar 
du träffa och vara 
tillsammans med någon 
av dina föräldrar? 
Fr. 2: (Avser barn som 
man inte bor med:) 
Hur ofta brukar du träffa 
och vara tillsammans 
med något (av dessa) 
barn? 
Fr. 3: (Avser syskon som 
man inte bor med:) 
Hur ofta brukar du träffa 
och vara tillsammans 
med något (av dessa) 
syskon? 

1 En eller flera gånger i 
 veckan 
2 Någon/några gånger i 
 månaden 
3 Någon/några gånger i 
 kvartalet 
4 Någon/några gånger 
 per år 
5 Mer sällan eller aldrig 

Personer som på frågorna 1–3 
svarat enligt svarsalternativen 
3–5, att de någon gång per 
kvartal eller mer sällan umgås 
med nära anhöriga, dvs. 
föräldrar, barn eller syskon 
utanför hushållet.  
 

 
Har ingen nära vän 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Om du inte räknar med 
din make/maka/sambo, 
har du någon nära vän 
som du kan prata med 
om vad som helst? 

Ja 
Nej 
Vet ej 

Personer som svarat "nej" på 
frågan. 

 
Är aktiv i socialt nätverk på internet varje dag (Ny fråga 2016–2017) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ungefär hur ofta deltar du 
aktivt i något socialt 
nätverk på Internet, till 
exempel Facebook, 
Instagram, Twitter eller 
liknande? 

1 Varje dag  
2 Varje vecka (men inte 
 dagligen)  
3 Några gånger i 
 månaden (men inte 
 varje vecka)  
4 En gång i månaden  
5 Minst en gång per år 
 (men mer sällan än en 
 gång i månaden)  
6 Mer sällan än en gång 
 per år  
7 Aldrig 

Personer som på frågan 
svarat enligt svarsalternativ 1. 
Sociala nätverk på internet 
omfattar även t.ex. 
diskussionsforum och chattar. 
Aktivt deltagande innebär att 
man inte bara är med i 
nätverket, utan dessutom 
deltar i och bidrar till 
diskussionen genom att t.ex. 
skriva kommentarer eller lägga 
upp bilder. 
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Är aktiv i socialt nätverk på internet minst varje månad (Ny fråga 2016–2017) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Ungefär hur ofta deltar du 
aktivt i något socialt 
nätverk på Internet, till 
exempel Facebook, 
Instagram, Twitter eller 
liknande? 

1 Varje dag  
2 Varje vecka (men inte 
 dagligen)  
3 Några gånger i 
 månaden (men inte 
 varje vecka)  
4 En gång i månaden  
5 Minst en gång per år 
 (men mer sällan än en 
 gång i månaden)  
6 Mer sällan än en gång 
 per år  
7 Aldrig 

Personer som på frågan 
svarat med något av 
svarsalternativen 1–4.. 
Sociala nätverk på internet 
omfattar även t.ex. 
diskussionsforum och chattar. 
Aktivt deltagande innebär att 
man inte bara är med i 
nätverket, utan dessutom 
deltar i och bidrar till 
diskussionen genom att t.ex. 
skriva kommentarer eller lägga 
upp bilder. 
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Sysselsättning 
Huvudsaklig sysselsättning 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Jobbar du, är du 
arbetslös, studerande, 
pensionerad eller något 
annat? 

 Avser intervjupersonens svar 
på frågan "Jobbar du, är du 
arbetslös, föräldraledig, 
studerande, pensionerad eller 
något annat?" 

 
Förvärvsarbetande  

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Personer som har arbete som 

huvudsaklig sysselsättning. 

 
Anställda 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Personer som har arbete som 

huvudsaklig sysselsättning 
och har en anställning. 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Företagare 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Personer som har arbete som 

huvudsaklig sysselsättning 
och arbetar som egen 
företagare eller oavlönat i 
någon hushållsmedlems 
företag.   
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Fast anställda 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Personer med en fast-

/tillsvidareanställning. 
I procent av samtliga anställda 

 
Tidsbegränsat anställda 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Personer med en 

tidsbegränsad anställning, 
t.ex. vikariat, kallas vid behov, 
provanställning. 
I procent av samtliga 
anställda. 
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Heltid 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Förvärvsarbetande med en 

veckoarbetstid om 35 timmar 
eller mer. 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Deltid 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Förvärvsarbetande med en 

veckoarbetstid upp till 35 
timmar. 
I procent av samtliga 
förvärvsarbetande. 

 
Arbetar vanligen enbart dagtid 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Arbetar du enbart på 
dagtid? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Arbetar du enbart på 
dagtid?". (Dagtid avser 06.00-
18.00 alla dagar.) 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Arbetar vanligen andra tider än enbart dagtid 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Arbetar du enbart på 
dagtid? 

 Personer som har svarat nej 
på frågan "Arbetar du enbart 
på dagtid?". (Dagtid avser 
06.00-18.00 alla dagar.) 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Arbetar skift eller schema 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Arbetar du skift eller efter 
någon annan typ av 
schema där arbetstiden 
är förlagd till olika tider på 
dygnet? 

 Personer som har svarat nej 
på frågan "Arbetar du enbart 
på dagtid?" och därefter svarat 
ja på följdfrågan "Arbetar du 
skift eller efter någon annan 
typ av schema där arbetstiden 
är förlagd till olika tider på 
dygnet?" 
I procent av samtliga 
anställda. 
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Arbetar kväll 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Arbetar du något mellan 
klockan 18.00 och 22.00? 

 Personer som har svarat nej 
på frågan "Arbetar du enbart 
på dagtid?" och därefter svarat 
ja på följdfrågan "Arbetar du 
något mellan klockan 18.00 
och 22.00?" 
I procent av samtliga 
anställda. 

 
Arbetar natt 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Arbetar du något mellan 
klockan 22.00 och 06.00? 

 Personer som har svarat nej 
på frågan "Arbetar du enbart 
på dagtid?" och därefter svarat 
ja på följdfrågan "Arbetar du 
något mellan klockan 22.00 
och 06.00?" 
I procent av samtliga 
anställda. 
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Trygghet 
Utsatt för hot eller våld (2016– ) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du själv under de 
senaste 12 månaderna 
varit utsatt för ....  
… våld som ledde till 
sådana skador att du var 
tvungen att söka sjukvård 
eller tandvård?  
… våld som inte krävde 
sjukvård eller tandvård?  
… hot om våld eller 
andra hotelser som var 
så allvarliga att du blev 
rädd? 
 

 Har svarat ”ja” på någon av 
följande frågor:  
”Har du själv under de senaste 
12 månaderna varit utsatt för:  
… våld som ledde till sådana 
skador att du var tvungen att 
söka sjukvård eller tandvård?  
… våld som inte krävde 
sjukvård eller tandvård?  
… hot om våld eller andra 
hotelser som var så allvarliga 
att du blev rädd?” 
 

Utsatt för hot eller våld (2008–2013) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du själv under de 
senaste 12 månaderna 
varit utsatt för .... 
… våld som ledde till 
sådana skador att du var 
tvungen att söka sjukvård 
eller tandvård? 
… våld som ledde till 
synliga märken eller 
kroppsskador men som 
inte krävde sjukvård eller 
tandvård? 
… våld som inte ledde till 
synliga märken eller 
kroppsskador? 
… hot om våld eller 
andra hotelser som var 
så allvarliga att du blev 
rädd? 

 Har svarat ”ja” på någon av 
följande frågor: 
”Har du själv under de senaste 
12 månaderna varit utsatt för: 
… våld som ledde till sådana 
skador att du var tvungen att 
söka sjukvård eller tandvård?” 
… våld som ledde till synliga 
märken eller kroppsskador 
men som inte krävde sjukvård 
eller tandvård?” 
… våld som inte ledde till 
synliga märken eller 
kroppsskador?” 
… hot om våld eller andra 
hotelser som var så allvarliga 
att du blev rädd?” 
 

 
Utsatt för hot 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du själv under de 
senaste 12 månaderna 
varit utsatt för hot om 
våld eller andra hotelser 
som var så allvarliga att 
du blev rädd? 

 Har svarat ”ja” på frågan: 
”Har du själv under de senaste 
12 månaderna varit utsatt för 
hot om våld eller andra 
hotelser som var så allvarliga 
att du blev rädd?” 
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Utsatt för våld (2016– ) 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du själv under de 
senaste 12 månaderna 
varit utsatt för ....  
… våld som ledde till 
sådana skador att du var 
tvungen att söka sjukvård 
eller tandvård?  
… våld som inte krävde 
sjukvård eller tandvård? 

 Har svarat ”ja” på någon av 
följande frågor:  
”Har du själv under de senaste 
12 månaderna varit utsatt för:  
… våld som ledde till sådana 
skador att du var tvungen att 
söka sjukvård eller tandvård?”  
… våld som inte krävde 
sjukvård eller tandvård?” 
 

 
Utsatt för våld (2008–2013) 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du själv under de 
senaste 12 månaderna 
varit utsatt för .... 
… våld som ledde till 
sådana skador att du var 
tvungen att söka sjukvård 
eller tandvård? 
… våld som ledde till 
synliga märken eller 
kroppsskador men som 
inte krävde sjukvård eller 
tandvård? 
… våld som inte ledde till 
synliga märken eller 
kroppsskador? 

 Har svarat ”ja” på någon av 
följande frågor: 
”Har du själv under de senaste 
12 månaderna varit utsatt för: 
… våld som ledde till sådana 
skador att du var tvungen att 
söka sjukvård eller tandvård?” 
… våld som ledde till synliga 
märken eller kroppsskador 
men som inte krävde sjukvård 
eller tandvård?” 
… våld som inte ledde till 
synliga märken eller 
kroppsskador?” 

 
 
Utsatt för våld som krävde vård 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du själv under de 
senaste 12 månaderna 
varit utsatt för våld som 
ledde till sådana skador 
att du var tvungen att 
söka sjukvård eller 
tandvård? 

 Har svarat ”ja” på frågan:  
”Har du själv under de senaste 
12 månaderna varit utsatt för 
våld som ledde till sådana 
skador att du var tvungen att 
söka sjukvård eller tandvård?” 

 
Utsatt för hot eller våld i egen eller annans bostad 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Har under de senaste 12 

månaderna blivit utsatt för hot 
eller våld (se definition av 
denna indikator) i den egna 
eller någon annans bostad. 
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Utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen 
Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Har under de senaste 12 

månaderna blivit utsatt för hot 
eller våld (se definition av 
denna indikator) på den egna 
arbetsplatsen. Avser 
förvärvsarbetande 16-64 år. 

 
Utsatt för hot eller våld på allmän plats 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
  Har under de senaste 12 

månaderna blivit utsatt för hot 
eller våld (se definition av 
denna indikator) på: 
- tåg, buss, tunnelbana eller 
station 
- restaurang, dansställe, 
folkpark eller annat nöjesställe 
- gata, torg eller annan allmän 
plats. 

 
Avstått från att gå ut på grund av oro 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Har du någon gång under 
de senaste 12 
månaderna avstått från 
att ge dig ut på kvällen av 
oro för att bli överfallen 
eller på annat sätt hotad? 

 Har svarat "ja" på frågan  
"Har du någon gång under de 
senaste 12 månaderna avstått 
från att ge dig ut på kvällen av 
oro för att bli överfallen eller 
på annat sätt hotad?" 
 

 
Orolig för hushållets ekonomi 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du orolig för hur det 
ska gå med 
din/hushållets ekonomi 
under det närmaste året? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan ”Är du orolig för hur det 
ska gå med din/hushållets 
ekonomi under det närmaste 
året?”. 

 
Avstått från att gå ut på grund av oro 

Fråga i enkäten  Samtliga svarsalternativ  Definition  
Är du orolig för att du ska 
bli arbetslös? 

 Personer som har svarat ja på 
frågan "Är du orolig för att du 
ska bli arbetslös?”. 
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