
 
 
 

1  
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 



2  
1. Ingen utbildning 
2. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år 
3. Folkskola 6-8 år 
4. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år 
5. Folkskola och läroverk åtta år 
6. Avgångsbetyg från nioårig grundskola 
7. Realexamen 
8. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt yrkesutbildning minst ett år 
95. Ingen examen ännu/fortfarande i utbildning 
97. Annan 



3  
1. Ej avslutad folkskola/grundskola skolår 1-6 
2. Avslutad Folkskola, Grundskolan skolår 7-8 
3. Avslutad Grundskola skolår 9 
4. Fackskola (1963-1970) - 2-årig gymnasielinje, 2-årig yrkesskola 
5. Studieförberedande gymnasieprogram (3 år) 
6. Gamla gymnasieutbildningar på två år 
7. Yrkesinriktade gymnasieprogram (3 år) 
8. 4-årig gymnasielinje (före 1995)/Tekniskt basår 
9. Universitet/Högskola, 1 år, med examen 
10. Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola, 1 år (t ex KY-utbildning, militärutbildning) 
11. Universitet/Högskola, 2 år, med examen (högskoleexamen) 
12. 2-3 år KY-utbildning, Eftergymnasial utbildning, ej Universitet/Högskola 3 år 
13. Kandidat och/eller yrkesexamen från Högskola, 3-4 år 
14. Kandidat och/eller yrkesexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan, 3-4 år 
15. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från Högskola, >4 år 
16. Mastersexamen från Högskola 
17. Magisterexamen och/eller yrkesexamen från universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan >4 år 
18. Mastersexamen från Universitet, KTH, CTH, Handelshögskolan 
19. Forskarutbildning: Licentiatexamen 
20. Forskarutbildning: Doktorsexamen 
95. Fortfarande i utbildning 
97. Annan 



4  
1. Gift och sammanboende med make/maka 
2. Registrerat partnerskap 
3. Gift men lever åtskilda 
4. Aldrig gift 
5. Skild 
6. Änka/änkling 



5  
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 



6  
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 



7  
1. Pensionerad 
2. Anställd eller egen företagare (inklusive arbete i familjeföretag) 
3. Arbetslös 
4. Permanent sjuk eller arbetsoförmögen 
5. Hemmafru/man 
97. Annat 



8  
1. Hjärtattack, inklusive hjärtinfarkt eller koronakärlstrombos eller andra hjärtproblem innefattande hjärtsvikt 
2. Högt blodtryck  
3. Högt blodkolesterol 
4. Stroke (hjärnblödning eller propp i hjärnan) 
5. Diabetes eller högt blodsocker 
6. Kronisk lungsjukdom såsom kronisk bronkit eller emfysem 
10. Cancer eller elakartad tumör, inklusive leukemi eller lymfom, men uteslut obetydliga hudtumörer 
11. Magsår eller tolvfingertarmssår  
12. Parkinsons sjukdom 
13. Grå starr 
14. Lårbens- eller höftledsfraktur  
15. Andra frakturer  
16. Alzheimers sjukdom, demens, senilitet, eller andra allvarliga minnessvårigheter 
18. Andra affektiva eller känslomässiga svårigheter, inklusive oro, nervösa eller psykiatriska problem  
19. Reumatoid artrit 
20. Artros eller annan reumatisk sjukdom 
21. Kronisk njursjukdom 
96. Inga 
97. Andra sjukdomar men som inte nämnts 



9  
1. Fall 
2. Rädsla för att falla 
3. Yrsel, svimningar eller black-out 
4. Utmattning 
96. Ingen 



10  
1. Rygg 
2. Höfter 
3. Knän 
4. Andra leder 
5. Mun/Tänder 
6. Andra delar av kroppen utom leder 
7. I hela kroppen 



11  
1. Medicin mot högt blod kolesterol 
2. Medicin mot högt blodtryck 
3. Medicin mot sjukdomar i hjärtats eller hjärnans blodkärl 
4. Medicin mot andra hjärtsjukdomar 
6. Medicin mot diabetes 
7. Medicin mot ledsmärtor eller ledinflammationer 
8. Medicin mot andra smärtor (t ex huvudvärk, ryggont, etc.) 
9. Medicin mot sömnproblem 
10. Medicin mot ångest eller depression 
11. Medicin mot benskörhet 
13. Medicin mot halsbränna, magkatarr eller sura uppstötningar 
14. Medicin mot kronisk bronkit 
15. Inflammationshämmande mediciner 
96. Ingen av de nämnda 
97. Andra mediciner, ännu ej nämnda 



12  
1. Gå 100 meter 
2. Sitta i ungefär 2 timmar 
3. Resa sig från en stol efter att ha suttit en lång tid 
4. Gå upp för flera trappor (våningar) utan att vila  
5. Gå upp för en trappa (våning) utan att vila 
6. Böja sig ner, knäböja eller sitta på huk 
7. Sträcka armarna över axelhöjd 
8. Dra eller skjuta stora föremål, t.ex. en fåtölj 
9. Lyfta eller bära mer än 5 kilo, t.ex. en tung kasse med varor 
10. Ta upp ett litet mynt från ett bord 
96. Inga av dessa 



13  
1. Klä på dig, inklusive ta på skor och strumpor 
2. Gå tvärs över ett rum 
3. Bada eller duscha 
4. Äta, såsom 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 
14. Själv lämna bostaden och få tillgång till kollektivtrafik 
15. Tvätta kläder 
96. Ingen av dessa 



14  
1. Käpp eller gåstav 
2. Gåstativ/rullator 
3. En manuell rullstol 
4. En eldriven rullstol 
5. En eloped/scooter 
6. Speciella redskap för att äta 
7. Ett personligt larm 
8. Handtag, ledstänger (för att underlätta rörelse och för att hålla balansen) 
9. Förhöjd toalettsits med eller utan armstöd 
10. Inkontinensskydd 
96. Ingen av dessa 
97. Andra hjälpmedel (specificera) 



15  
 



16  
1. Dagligen eller 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 



17  
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 



18  
1. Stöd och hjälpmedel (Rullstol, rullator, gåstol, gåstav och kryckor,ortoser, proteser)  
2. Behandlingar (Sjukgymnastisk, arbetsrelaterad rehabilitering, osteopati, homeopati, psykologi, kiropraktik)  
96. Inga av dessa 



19  
1. Hjälp med personlig omsorg (t.ex. komma i och ur sängen, klä sig, bada eller duscha) 
2. Hjälp med hushållsgöromål (t.ex. städa, stryka, laga mat) 
3. Leverans av matportioner från kommunen eller privat leverantör 
4. Hjälp med andra aktiviteter (t.ex. fylla en dosett med mediciner) 
96. Ingen av dessa 



20  
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 



21  
1. ändrat anställningsform (till exempel från anställd till egenföretagare) 
2. ändrat arbetsgivare 
3. blivit befodrad 
4. ändrat arbetsplats 
5. ändrat tiden på ditt anställningsavtal för hur länge du skall arbeta (antingen förlängt eller förkortat) 
96. ingen av ovanstående 



22  
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 
14. Andra samhälleliga och personliga tjänster 



23  
1. Instämmer helt 
2. Instämmer  
3. Instämmer inte 
4. Instämmer inte alls 



24  
1. Garantipension (folkpension) 
2. Inkomst och premiepension (tilläggspension) 
4. Sjukpenning 
5. Sjukersättning (tidigare förtidspension, sjukbidrag) 
6. Avtalstillägg till sjukersättning och/eller livränta 
7. Avtalstillägg till sjukpenning 
8. Arbetslöshetsersättning 
9. Änkepension/efterlevandepension 
13. Försörjningsstöd (socialbidrag) 
96. Ingen av dessa 



25  
1. Utbetalningar från livförsäkring från ett privat försäkringsbolag 
2. Regelbundna utbetalningar från privat livränta eller privat pensionsförsäkring 
3. Underhåll/underhållsbidrag 
4. Regelbundna utbetalningar från välgörenhet 
5. Utbetalningar från privat försäkringsbolag för långvarig vårdvistelse 
96. Ingen av dessa 



26  
1. Allmän ålderspension  
4. Tjänstepension från avtalet för privatanställda arbetare, från avtalet för privatanställda tjänstemän, från avtalet för kommun och 
landstingsanställda eller från avtalet för statsanställda 
5. Privat pensionsförsäkring 



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 



28  
1. personlig omvårdnad, ex.vis, påklädning, bada eller duscha, äta, ta sig i och ur sängen, gå på toaletten 
2. hjälp med praktiskt hushållsarbete, ex.vis reparationer hemma, trädgårdsarbete, transporter, handla, hushållssysslor 
3. hjälp med pappersarbete som att fylla i formulär, ordna med ekonomiska eller legala frågor 



29  
1. Boende 
2. Måltider 
3. Vård och omvårdnad 
4. Rehabilitering eller andra hälsorelaterade tjänster 
5. Tvätta kläder 
6. Avgifter för vatten, elektricitet, gas eller uppvärmning 
7. Andra utgifter 
96. Ingen av dessa 



30  
1. Pensionsinkomster (egna eller partners) 
2. Andra inkomstkällor som hyresinkomster eller livränta etc 
3. Tillgångar eller besparingar (egna eller partners) inklusive inkomster från livförsäkringar 
4. Donationer från barn eller barnbarn 
5. Bostadbidrag eller andra allmänna bidrag 
6. Inkomster från offentlig vårdförsäkring 
7. Inkomster från privat vårdförsäkring 
97. Andra inkomster (specificera) 



31  
1. Äganderätt (inklusive ägarlägenhet) 
2. Bostadsrätt 
3. Hyresrätt med förstahandskontrakt 
4. Hyresrätt i andra hand eller utan kontrakt 
5. Hyresfritt 



32  
1. Köpte eller byggde den med egna medel 
2. Köpte eller byggde den med hjälp av lån eller inteckning 
3. Köpte eller byggde den med hjälp från familjen 
4. Fick den genom ett arv 
5. Fick den som gåva 
6. Förvärvade den på annat sätt 



33  
1. Breddade dörrar eller korridorer 
2. Entré med ramp eller entré i gatunivå 
3. Handskenor 
4. Automatiska eller lättöppnade dörrar eller portar 
5. Anpassningar av badrum eller toaletter 
6. Anpassningar av kök 
7. Trappliftar eller trappskenor 
8. Larmanordningar (knappar, detektorer) 
96. Ingen av dessa 
97. Annat (specificera) 



34  
1. En bondgård 
2. Ett friliggande hus för en eller två familjer 
3. En eller tvåfamiljshus som radhus eller parhus 
4. Ett hus med 3 till 8 lägenheter 
5. Ett hus med 9 eller fler lägenheter men inte mer än 8 våningar 
6. Ett höghus med 9 eller fler våningar 
7. Ett huskomplex med service för äldre (dock inte äldreboende eller vårdhem) 
8. Äldreboende/vårdhem 



35  
1. En storstad 
2. Förort till en storstad 
3. En mellanstor stad 
4. En liten stad 
5. Landsbygd eller by 



36  
1. Skulder på bilar och andra fordon (husvagnar/motorcyklar/båtar, etc.) 
2. Kreditkortsskulder 
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 



37  
1. Ofta 
2. Ibland 
3. Sällan 
4. Aldrig 



38  
1. Volontär- eller välgörenhetsarbete 
4. Deltagit i en utbildningskurs 
5. Besökt en sportklubb/förening, social klubb/förening eller annan klubb/förening 
7. Deltagit i aktiviteter i en politisk eller samhällsorienterad organisation  
8. Läst böcker, tidsskrifter eller dagstidningar 
9. Spelat korsordspel eller logikspel (t.ex. korsord, Sudoku) 
10. Spelat kort eller spel såsom exempelvis schack.  
96. Inte ägnat mig åt någon av dessa 



39  
 



40  
1. Ta betydande finansiella risker med förväntan att få betydande avkastningar 
2. Ta högre än genomsnittliga finansiella risker med förväntan att få avkastningar över genomsnittet  
3. Ta genomsnittliga finansiella risker med förväntan att få genomsnittliga avkastningar  
4. Är inte villig att ta några finansiella risker 



 


