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1. Make/maka 

2. Partner 

3. Barn 

4. Svärson/dotter 

5. Förälder 

6. Svärförälder 

7. Syskon 

8. Barnbarn 

9. Annan släkting (precisera) 

10. Annan icke-släkting (precisera) 

11. Före detta maka/make/sambo 
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1. Folkskola (motsvarande mindre än sex år) 

2. Folkskola 6-8 år 

3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år 

4. Folkskola och läroverk åtta år 

5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola 

6. Realexamen 

7. 
Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen samt 
yrkesutbildning minst ett år 

95. Ännu ingen utbildning/fortfarande i utbildning 

96. Ingen utbildning 

97. Annan grundutbildning (även utomlands) 
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1. Normalskolekompetens (flickskola) 

2. Tvåårigt gymnasium 

3. Tre- eller fyraårigt gymnasium 

4. 
Utbildning minst 1 år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ 
fullständig högskoleexamen 

5. Examen från universitet/högskola efter minst 3 års studier 

95. Fortfarande i högre utbildning eller yrkesutbildning 

96. Ingen gymnasial eller högre utbildning 

97. Annan utbildning (även utomlands) 
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1. Gift och sammanboende med man/hustru 

2. Sambo 

3. Gift men lever åtskilda 

4. Aldrig gift 

5. Skild 

6. Änka/änkling 
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1. I samma hushåll 

2. I samma hus 

3. På mindre än 1 kilometers avstånd 

4. Mellan 1 och 5 kilometer bort 

5. Mellan 5 och 25 kilometer bort 

6. Mellan 25 och 100 kilometer bort 

7. Mellan 100 och 500 kilometer bort 

8. Mer än 500 kilometer bort 
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1. Heltidsanställd 

2. Deltidsanställd 

3. Egenföretagare eller arbetar i familjeföretag 

4. Arbetslös 

5. I yrkesutbildning/omskolning/utbildning 

6. Föräldraledig 

7. Pensionär eller förtida pensionär 

8. Permanent sjuk eller handikappad 

9. Tar hand om hem eller familj 

97. Annat 
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1. 
Hjärtsjukdom (t ex hjärtinfarkt, hjärtattack, hjärtsvikt, 
kranskärlssjukdomar, angina pectoris, kärlkramp, hjärtflimmer 

2. Högt blodtryck eller hypertoni 

3. Hög kolesterolhalt i blodet 

4. Stroke (hjärninfarkt, hjärnblödning) 

5. Diabetes eller högt blodsocker 

6. Kronisk lungsjukdom så som kronisk bronkit eller emfysem 

8. Artrit, inklusive osteoartrit eller reumatism 

10. 
Cancer eller elakartad tumör, inklusive leukemi (blodcancer) eller 
lymfom men inte lindrig hudcancer 

11. Magsår 

12. Parkinson sjukdom 

13. Gråstarr 

14. Höft eller lårbensfraktur 

15. Andra frakturer 

16. 
Alzheimer sjukdom, demens, organiskt hjärnsyndrom, senilitet eller 
andra allvarliga minnesproblem 

96. Inget 

97. Andra sjukdomstillstånd, ännu ej nämnda 
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1. Smärtor i ryggen, knäna, höfter eller andra leder 

2. 
Hjärtbesvär, kärlkramp eller bröstsmärtor i samband med 
ansträngning 

3. Andfåddhet, andningssvårigheter 

4. Ihållande hosta 

5. Svullna ben 

6. Sömnproblem 

7. Problem med att ramla, falltendens 

8. Rädsla för att ramla 

9. Yrsel, svimningsanfall eller tillfällig medvetslöshet 

10. Mag eller tarmproblem, inklusive förstoppning, gaser och diarré 

11. Inkontinens eller ofrivillig urinavgång, svårighet att hålla urin 

12. Utmattning 

96. Inget 

97. Andra symptom, ännu ej nämnda 
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1. Medicin för hög kolesterolhalt i blodet 

2. Medicin för högt blodtryck 

3. Medicin för hjärtinfarkt eller cerebrovasculär sjukdom 

4. Medicin för annan hjärtsjukdom 

5. Medicin för astma 

6. Medicin för diabetes 

7. Medicin för ledsmärtor eller ledinflammationer 

8. Medicin för andra smärtor (t ex huvudvärk, ryggont, etc.) 

9. Medicin för sömnproblem 

10. Medicin för ångest eller depression 

11. Medicin för benskörhet, hormonell 

12. Medicin för benskörhet, annan än hormonell 

13. Medicin för magbränna 

14. Medicin för kronisk bronkit 

96. Inget 

97. Andra mediciner, ännu ej nämnda 
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1. Gå 100 meter 

2. Sitta i ungefär 2 timmar 

3. Resa sig från en stol efter att ha suttit ner en lång stund 

4. Gå upp för flera trappor utan att vila 

5. Gå upp för en trappa utan att vila 

6. Böja sig, knäböja eller sitta på huk 

7. Nå eller sträcka ut armarna i axelhöjd 

8. Dra eller skjuta stora föremål så som en vardagsrumsfåtölj 

9. Lyfta eller bära mer än 5 kilo så som en tung matkasse 

10. Ta upp ett litet mynt från ett bord 

96. Inget av dessa 
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1. Klä på dig, inklusive ta på skor och strumpor 

2. Gå tvärs över ett rum 

3. Bada eller duscha 

4. Äta, så som att skära upp maten 

5. Stiga upp ur sängen eller lägga dig 

6. Gå på toaletten, inklusive resa eller sätta dig 

7. 
Använda en karta för att ta reda på hur du hittar på en 
främmande plats 

8. Laga ett mål varm mat 

9. Handla matvaror 

10. Ringa telefonsamtal 

11. Ta medicin 

12. Utföra arbete i huset eller trädgården 

13. 
Hantera pengar, exempelvis betala räkningar och hålla reda på 
utgifter 

96. Inget av dessa 
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1. Nästan dagligen 

2. Fem eller sex dagar i veckan 

3. Tre eller fyra dagar i veckan 

4. En eller två gånger i veckan 

5. En eller två gånger i månaden 

6. Mindre än en gång i månaden 

7. Inte alls under de senaste tre månaderna 
 

 

  



13 

1. Varje dag 

2. 3-6 gånger i veckan 

3. Två gånger i veckan 

4. En gång i veckan 

5. Mer sällan än en gång i veckan 
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1. 
Specialist på hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, gastroenterologi, 
diabetes eller endokrina (körtel)sjukdomar 

2. Hudläkare 

3. Neurolog 

4. Ögonspecialist 

5. Öron-näsa-hals-specialist 

6. Reumatolog 

7. Ortoped 

8. Kirurg 

9. Psykiater 

10. Gynekolog 

11. Urolog 

12. Onkolog (cancerspecialist) 

13. Geriatriker 
 

 

  



15 

1. Ledningsarbete 

2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 

3. Arbete som kräver kortare högskoleutbildning 

4. Kontors- och kundservicearbete 

5. Service-, omsorgs- och försäljningsarbete 

6. Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

7. Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning 

8. Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. 

9. Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

10. Militärt arbete   
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1. Jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske 

2. Utvinning av mineral 

3. Tillverkning 

4. El-, gas-, och vattenförsörjning 

5. Byggverksamhet 

6. 
Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, 
hushållsartiklar och personliga artiklar 

7. Hotell- och restaurantverksamhet 

8. Transport, magasinering och kommunikation 

9. Finansiell verksamhet 

10. Fastighets- och uthyrningsverksamhet, företagstjänster 

11. Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 

12. Utbildning 

13. Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet 

14. Andra samhälleliga och personliga tjänster 
 

 

  



18 

1. Pensionerad 

2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag) 

3. Arbetslös 

4. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 

5. Hemmafru/-man 

97. Övrigt (lever av kapitalinkomster, student, frivilligarbetare) 
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1. Blev berättigad till allmän pension 

2. Blev berättigad till tjänstepension 

3. Blev berättigad till privat pensionsförsäkring 

4. 
Blev erbjuden möjligheten att gå i pension tidigare genom ett 
speciellt erbjudande från min arbetsgivare (avtalspension) 

5. Blev friställd (t.ex. före pensionering) 

6. Egen ohälsa 

7. Släktings eller väns ohälsa 

8. Ville gå i pension samtidigt som maka/make/sambo 

9. För att tillbringa mer tid med familjen 

10. För att njuta av livet 
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1. 
Ändrat anställningsform (till exempel från anställd till 
egenföretagare) 

2. Ändrat arbetsgivare 

3. Blivit befordrad 

4. Ändrat arbetsplats 

5. 
Ändrat tiden på ditt kontrakt för hur länge du skall arbeta 
(antingen förlängt eller förkortat) 

96. Ingen av ovanstående 
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1. Pension 

3. Arbetslöshetsersättning 

4. Sjukersättning/Sjukpenning 

5. Handikappersättning 

6. Socialbidrag 

96. Inga av dessa 
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1. Instämmer helt 

2. Instämmer 

3. Instämmer inte 

4. Instämmer inte alls 
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1. Allmän ålderspension 

4. Förtidspension (sjukersättning) yrkesskadepension 

5. Sjukpenning 

6. Arbetslöshetsunderstöd 

7. Efterlevandepension 

96. Inget av dessa 
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1. Tjänstepension för privatanställda arbetare (SAF-LO) 

2. Tjänstepension för privatanställda tjänstemän (ITP) 

3. 
Tjänstepension för kommunal- och landstingsanställda (KPA) 
eller tjänstepension för statsanställda (PA) 

5. Förtids-/sjukpension från avtalsförsäkring 

6. Efterlevandepension från avtalsförsäkring 

96. Ingen av dessa 
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1. Livförsäkring 

2. Livränta eller privat pensionsförsäkring 

3. Underhåll/underhållsbidrag 

4. Välgörenhet 

96. Ingen av dessa 
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1. Allmän ålderspension utöver folkpension/garantipension 

4. 
Tjänstepension från avtalet för privatanställda arbetare, från 
avtalet för privatanställda tjänstemän, från avtalet för kommun 
och landstingsanställda eller från avtalet för statsanställda 

96. Inget av dessa 
 

 

  



  



27 

1. 
till exempel hjälp med påklädning, bad eller dusch, måltider, 
uppstigning från sängen eller sänggående, toalettbesök 

2. 

till exempel med reparationer, trädgårdsarbete, transporter, 
handlande, hushållsbestyr eller hjälp med pappersarbete såsom 
att fylla i blanketter, ta hand om finansiella eller juridiska 
ärenden 
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1. För att tillgodose grundläggande behov 

2. För att köpa eller möblera ett hus eller en lägenhet 

3. 
För att hjälpa till med en stor utgiftspost (annat än att köpa ett 
hus) 

4. För en större familjetilldragelse (födelse, bröllop, annan högtid) 

5. För att hjälpa till vid skilsmässa 

6. För att hjälpa till efter en förlust av anhörig eller vid sjukdom 

7. Hjälp vid arbetslöshet 

8. För vidareutbildning 

9. 
För att hjälpa till med en juridisk förpliktelse (dvs betalning av 
underhåll eller understöd) 

96. Ingen specifik anledning 

97. Annan anledning 
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1. Av familjeskäl 

2. På grund av arbetet 

3. Jag ville ha mindre/större/annan bostad (hus eller lägenhet) 

4. Jag ville flytta till ett annat område 

97. Av andra skäl 
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1. Äganderätt (inklusive ägarlägenhet) 

2. Bostadsrätt 

3. Hyresrätt med förstahandskontrakt 

4. Hyresrätt i andra hand eller utan kontrakt 

5. Hyresfritt 
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1. Jag tycker inte om banker 

2. Den minimala balansen/expeditionsavgiften är för hög 

3. Bankens arbetstider/läge passar inte 

4. Jag behöver inte/vill inte ha något bankkonto 

5. Jag har inte tillräckligt med pengar 

6. 
Besparningarna handhas av barnen eller släktingar (eventuellt 
från samma hushåll) 

95. Vi/jag har faktiskt ett konto 

97. Annan orsak 
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1. 
Skulder på bilar och andra fordon (husvagnar/motorcyklar/båtar, 
etc.) 

2. Förfallna kreditkortsfakturor 

3. Lån från banker eller andra kreditinstitut (dock ej inteckningslån) 

4. Skulder till släktingar eller vänner 

5. Studielån 

6. 
Förfallna räkningar (t.ex för telefon, elektricitet, uppvärmning, 
hyra) 

96. Inget av dessa 

97. Annat 
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1. Ofta 

2. Ibland 

3. Sällan 

4. Aldrig 
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1. Utfört volontär- eller välgörenhetsarbete 

4. Deltagit i en utbildningskurs 

5. Gått till en sportklubb, social klubb eller annan klubb 

6. 
Tagit del av aktiviteter vid en religiös organisation (kyrka, 
synagoga, moské, etc.) 

7. 
Varit aktiv i en politisk organisation eller en samhällsorienterad 
organisation 

8. Läst böcker, tidskrifter eller dagstidningar 

9. Spelat korsordspel eller logikspel (t.ex. korsord, Sudoku) 

10. Spelat kort eller spel såsom exempelvis schack 

96. Inte ägnat mig åt något av dessa 
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1. Absolut osannolikt 

2. Absolut sannolikt 
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1. Tar stora finansiella risker och förväntar stora vinster 

2. 
Tar genomsnittliga finansiella risker och förväntar mer än 
genomsnittliga vinster 

3. Tar stora finansiella risker och förväntar genomsnittliga vinster 

4. Ej villig att ta finansiella risker 
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1. Pensionerad 

2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag) 

3. Arbetslös och söker arbete 

4. Långvarigt sjuk eller arbetsoförmögen 

5. Hemmafru/-man 

97. Övrigt (lever av kapitalinkomster, student, frivilligarbetare) 
 

 

 


