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ULF-indikatorer och
redovisningsgrupper i
statistikdatabasen
I detta dokument ges en beskrivning av indikatorer och
redovisningsgrupper baserade på Undersökningarna av
levnadsförhållanden (ULF) som redovisas i SCB:s statistikdatabas.
Tabellerna i databasen avser personer som är 16 år och äldre, där inget
annat anges.
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Indikatorer i statistikdatabasen
I detta avsnitt ges en beskrivning av de indikatorer baserade på
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) som redovisas i SCB:s
statistikdatabas. Indikatorerna avser personer som är 16 år och äldre,
där inget annat anges.

Indikatorer inom Arbetsmiljö
Indikator

Beskrivning

Nöjd med arbetet

Baseras på följande fråga, som ställs till dem som har arbete
som huvudsaklig sysselsättning:
”På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du på det hela taget med ditt
nuvarande arbete? 0 betyder att du inte alls är nöjd och 10 att du
är helt och hållet nöjd.”
Grupperas i tre indikatorer enligt nedan:
9–10: Nöjd med arbetet, i hög grad.
0–5: Nöjd med arbetet, i låg grad.
6–8: Nöjd med arbetet, varken i hög eller låg grad.
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Psykiskt
ansträngande arbete

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Är ditt arbete psykiskt ansträngande?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Arbetar ofta under
tidspress

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Är ditt arbete sådant att du ofta jobbar under tidspress?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Enformigt arbete

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Är ditt arbete enformigt?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Möjligheter att lära
nya saker i arbetet

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Har du stora möjligheter att lära nya saker i ditt arbete?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Fysiskt
ansträngande arbete

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Är ditt arbete kroppsligt ansträngande?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Tunga lyft i arbetet

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Behöver du lyfta tungt i ditt arbete?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.
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Upprepade och ensidiga
rörelser i arbetet

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och har svarat ja på följande fråga:
”Innebär ditt arbete mycket upprepade och ensidiga rörelser?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Stillasittande arbete

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och har svarat ja på följande fråga:
”Är ditt arbete alltför stillasittande?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Varje vecka svårt att
koppla bort arbetet när
man är ledig

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och har svarat alternativ 1 eller 2 på följande fråga:
”Hur ofta har du svårt att koppla bort arbetet när du är ledig?”
Svarsalternativ:
1. I stort sett varje dag
2. Minst en gång i veckan
3. Minst en gång i månaden
4. Mer sällan/aldrig
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Saknar inflytande över
planering av arbetet

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och är anställda och har svarat alternativ 1 på följande
fråga:
”I vilken grad har du inflytande över planeringen av ditt
arbete?”
Svarsalternativ:
1. Inget inflytande
2. Visst inflytande
3. Stort inflytande
Avser anställda 16–74 år.

Saknar inflytande över
eget arbetstempo

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och är anställda och har svarat alternativ 1 på följande
fråga:
”I vilken grad har du inflytande över ditt eget arbetstempo?”
Svarsalternativ:
1. Inget inflytande
2. Visst inflytande
3. Stort inflytande
Avser anställda 16–74 år.
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Arbetsmiljöindikatorer som endast ingår t.o.m. 2020
Indikator

Beskrivning

Nöjd med arbetet
(–2020)

Baseras på följande fråga, som ställs till dem som har arbete
som huvudsaklig sysselsättning:
”På det stora hela, hur nöjd är du med ditt nuvarande arbete?”
Svarsalternativ:
1. Mycket nöjd
2. Ganska nöjd
3. Varken nöjd eller missnöjd
4. Ganska missnöjd
5. Mycket missnöjd
Grupperas i två indikatorer enligt nedan:
1–2: Ganska eller mycket nöjd med arbetet
4–5: Ganska eller mycket missnöjd med arbetet
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Kraftiga skakningar
eller vibrationer i
arbetet
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Utsätts du för kraftiga skakningar eller vibrationer i ditt arbete?”

Buller i arbetet
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Är det bullrigt där du arbetar?”

Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Avser förvärvsarbetande 16–74 år.
Fysiskt utmattad
efter arbetet varje
vecka
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Händer det att du känner dig fysiskt utmattad när du kommer
hem från jobbet?”
Samt på följdfrågan om hur ofta svarat alternativ 1 eller 2.
Svarsalternativ:
1. I stort sett varje dag
2. Minst en gång i veckan
3. Mer sällan
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Psykiskt utmattad
efter arbetet varje
vecka
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på följande fråga:
”Händer det att du känner dig psykiskt utmattad när du kommer
hem från jobbet?”
Samt på följdfrågan om hur ofta svarat alternativ 1 eller 2.
Svarsalternativ:
1. I stort sett varje dag
2. Minst en gång i veckan
3. Mer sällan
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.
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Varje vecka svårt att
förena arbete med
familj och fritid
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat alternativ 1 eller 2 på följande fråga:
”Hur ofta är ditt arbete svårt att förena med familj och fritid?”
Svarsalternativ:
1. I stort sett varje dag
2. Minst en gång i veckan
3. Minst en gång i månaden
4. Mer sällan/aldrig
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Varje vecka kontakt
med arbetet på
fritiden per telefon
eller e-post
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
har svarat ja på någon av följande frågor:
”Har du under de senaste 12 månaderna kontaktats per telefon på
fritiden om saker som rör jobbet?”
”Har du under de senaste 12 månaderna läst e-post på fritiden om
saker som rör jobbet?”
Samt på följdfrågan om hur ofta svarat alternativ 1.
Svarsalternativ:
1. Minst en gång i veckan
2. Minst en gång i månaden
3. Mer sällan
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Saknar inflytande
över förläggning av
arbetstid
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat alternativ 1 på följande fråga:
”I vilken grad har du inflytande över förläggningen av din
arbetstid??”
Svarsalternativ:
1. Inget inflytande
2. Visst inflytande
3. Stort inflytande
Avser anställda 16–74 år.

Sällan/aldrig stöd
och hjälp från
arbetskamrater
(–2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat alternativ 4 eller 5 på följande
fråga:
”Om du behöver, får du i ditt arbete stöd och hjälp av dina
arbetskamrater?”
Svarsalternativ:
1. Alltid
2. För det mesta
3. Ibland
4. Sällan
5. Aldrig
Avser anställda 16–74 år.
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Sällan/aldrig stöd
och hjälp från
närmaste chef (–
2020)

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat alternativ 4 eller 5 på följande
fråga:
”Om du behöver, får du i ditt arbete stöd och hjälp av din närmaste
chef?”
Svarsalternativ:
1. Alltid
2. För det mesta
3. Ibland
4. Sällan
5. Aldrig
6. Har ingen chef
Avser anställda 16–74 år.
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Indikatorer inom Boende
Indikator

Beskrivning

En- eller
tvåfamiljshus

Personer som har svarat alternativ 1 eller 2 på följande fråga:
”Bor du i villa, radhus, lägenhet eller i någon annan typ av bostad?”
Svarsalternativ:
1. Villa/småhus
2. Radhus/kedjehus
3. Lägenhet/flerbostadshus
4. Annat (t.ex. husvagn)

Flerfamiljshus

Personer som har svarat alternativ 3 på följande fråga:
”Bor du i villa, radhus, lägenhet eller i någon annan typ av bostad?”
Svarsalternativ:
1. Villa/småhus
2. Radhus/kedjehus
3. Lägenhet/flerbostadshus
4. Annat (t.ex. husvagn)

Hyresrätt

Personer som har svarat alternativ 2 på följande fråga:
”Äger eller hyr du bostaden eller är det en bostadsrätt?”
Svarsalternativ:
1. Äger (inkl. äganderätt)
2. Hyr (första, andra, tredje osv. hand)
3. Bostadsrätt
4. Bor hyresfritt/kostnadsfritt

Bostadsrätt

Personer som har svarat alternativ 3 på följande fråga:
”Äger eller hyr du bostaden eller är det en bostadsrätt?”
Svarsalternativ:
1. Äger (inkl. äganderätt)
2. Hyr (första, andra, tredje osv. hand)
3. Bostadsrätt
4. Bor hyresfritt/kostnadsfritt

Äganderätt

Personer som har svarat alternativ 1 på följande fråga:
”Äger eller hyr du bostaden eller är det en bostadsrätt?”
Svarsalternativ:
1. Äger (inkl. äganderätt)
2. Hyr (första, andra, tredje osv. hand)
3. Bostadsrätt
4. Bor hyresfritt/kostnadsfritt
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Trångboddhet enligt
norm 2

Baseras på intervjupersonens uppgifter om antal personer i
hushållet och antal rum i bostaden.
Norm 2 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler
än två boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum
oräknade. Detta gäller dock inte ensamstående, som inte
anses trångbodda oavsett antal rum. Exempel: enligt norm 2
ska ett 4-personershushåll ha minst 3 rum och kök för att inte
vara trångbott (1965 års bostadsbyggnadsutredning).

Trångboddhet enligt
norm 3

Baseras på intervjupersonens uppgifter om antal personer i
hushållet och antal rum i bostaden.
Norm 3 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler
än en boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum
oräknade. Sammanboende delar dock sovrum medan varje
barn ska ha eget rum. Exempel: enligt norm 3 ska ett
sammanboende 4-personershushåll ha minst 4 rum och kök
för att inte vara trångbott (Boendeutredningen 1974).

Hög
utrymmesstandard

Baseras på intervjupersonens uppgifter om antal personer i
hushållet och antal rum i bostaden.
Med hög utrymmesstandard menas här att ett hushåll ska ha
mer än ett rum (sovrum) per boende, kök och vardagsrum
oräknade. Exempel: ett sammanboende 4-personershushåll
ska ha minst 6 rum och kök.
Ej institutionsboende personer.

Normal
utrymmesstandard

Baseras på intervjupersonens uppgifter om antal personer i
hushållet och antal rum i bostaden.
Normal utrymmesstandard: 1 boende: 1–2 rum, 2 boende 2–3
rum, 8 boende: minst 5 rum.

Har hemförsäkring

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du/ni någon hemförsäkring?”
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Indikatorer inom Ekonomi och materiella tillgångar
Indikator

Beskrivning

Saknar
kontantmarginal

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Skulle du/ni, inom en månad, klara av att betala en oväntad utgift
på 13 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?”
Beloppet i frågan beräknas utifrån gränsvärdet för risk för
fattigdom, och förändras därmed över tid. Tidigare årgångar
har beloppet sett ut enligt nedan.
2016–2020: 12 000
2014–2015: 11 000
2012–2013: 10 000
2008–2011: 8 000

Svårt eller mycket
svårt att få
ekonomin att gå ihop

Personer som har svarat alternativ 1 eller 2 på följande fråga:
”Om du tänker på hela hushållets ekonomi överlag, hur lätt eller
svårt tycker du det är att få ekonomin att gå ihop?”
Svarsalternativ:
1 Mycket svårt
2 Svårt
3 Ganska svårt
4 Ganska lätt
5 Lätt
6 Mycket lätt

Lätt eller mycket lätt
att få ekonomin att
gå ihop

Personer som har svarat alternativ 5 eller 6 på följande fråga:
”Om du tänker på hela hushållets ekonomi överlag, hur lätt eller
svårt tycker du det är att få ekonomin att gå ihop?”
Svarsalternativ:
1 Mycket svårt
2 Svårt
3 Ganska svårt
4 Ganska lätt
5 Lätt
6 Mycket lätt

Har kommit efter
med betalningar

Personer som har svarat ja på minst en av följande frågor:
”Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du/ni kommit
efter med…
… betalningen av hyran för bostaden/avgiften till
bostadsrättsföreningen på grund av ekonomiska svårigheter?”
… betalningen av räntor eller amorteringar för bostaden på grund
av ekonomiska svårigheter?”
… betalningen av räkningar för el, gas, värme, vatten, sophämtning
eller liknande på grund av ekonomiska svårigheter?”
… andra avbetalningar på grund av ekonomiska svårigheter?”
(Avser andra avbetalningar, lån eller kontokortsskulder än
bostadslån.)

Har inte råd att ha
det tillräckligt varmt i
bostaden

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du/ni råd att ha tillräckligt varmt i bostaden?”
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Har inte råd med
Internet i bostaden

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du i din bostad tillgång till Internet?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du inte har Internet i bostaden, beror det på att du inte har råd
eller handlar det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd med
dator

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du/ni dator?”
Och svarat ja på följdfrågan:
”Skulle du/ni vilja ha en dator?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du/ni inte har en dator, beror det på att du/ni inte har råd eller
handlar det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd att laga
en måltid med kött,
kyckling, fisk eller
vegetariskt alternativ
varannan dag

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du/ni råd att handla och laga till en måltid med kött, kyckling,
fisk eller motsvarande vegetarisk mat minst varannan dag?”

Har inte råd med två
par skor, inkl.
vinterskor

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du minst två par skor, varav ett par vinterskor?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du inte har det, beror det på att du inte har råd eller handlar
det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd med nya
kläder

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Om dina kläder blir utslitna, ersätter du dem då med nya?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du inte gör det, beror det på att du inte har råd eller handlar
det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd att
ersätta utslitna
möbler

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Om någon möbel skulle bli utsliten, ersätter du/ni då den
möbeln?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du/ni inte gör det, beror det på att du/ni inte har råd eller
handlar det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl
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Har inte råd att träffa
vänner/släkt för att
fika eller äta middag
minst en gång i
månaden

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Träffar du vänner eller släktingar för att till exempel fika eller äta
middag, minst en gång i månaden?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du inte gör det, beror det på att du inte har råd eller handlar
det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd att delta
i någon
fritidsaktivitet

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Ägnar du dig regelbundet åt någon fritids- eller nöjesaktivitet
utanför hemmet och som kostar pengar?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du inte gör det, beror det på att du inte har råd eller handlar
det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd att varje
vecka spendera en
mindre summa på
sig själv

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Kan du varje vecka spendera en mindre summa pengar på dig
själv?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du inte kan det, beror det på att du inte har råd eller handlar
det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl

Har inte råd att åka
på en veckas
semester per år

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Om du/ni skulle vilja, har du/ni råd att varje år ha minst en
semestervecka någon annanstans än hemma? Boende i
sommarstuga eller hos vänner eller släktingar räknas också med.”

Har inte råd med bil

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du/ni tillgång till bil?”
Och svarat ja på följdfrågan:
”Skulle du/ni vilja ha bil?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Att du/ni inte har bil, beror det på att du/ni inte har råd eller
handlar det om andra skäl?”
Svarsalternativ:
1. Har ej råd
2. Andra skäl
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Indikatorer inom Fritid
Indikator

Beskrivning

Varit ute i skog och
mark varje vecka,
senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark
för att få en naturupplevelse?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Ungefär hur ofta har du varit ute i skog och mark?”
1. Varje vecka
2. Varje månad
3. Mer sällan
T.o.m. 2019 hade frågorna följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit ute 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. 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)

Varit ute i skog och
mark minst någon
gång, senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark
för att få en naturupplevelse?”

Inte varit ute i skog
och mark, senaste
12 månaderna

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark
för att få en naturupplevelse?”

T.o.m. 2019 hade frågan följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark
för att få en naturupplevelse, plocka svamp eller bär?”

T.o.m. 2019 hade frågan följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark
för att få en naturupplevelse, plocka svamp eller bär?”
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Idrottat eller
motionerat varje
vecka, senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
så pass intensivt att du blev andfådd eller svettig?”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Ungefär hur ofta har du idrottat eller motionerat?”
1. Varje vecka
2. Varje månad
3. Mer sällan
2018–2019 hade frågorna följande formulering:
”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 de 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)
2008–2015 hade frågorna följande formulering:
”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 de 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)

Idrottat eller
motionerat minst
någon gång, senaste
12 månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
så pass intensivt att du blev andfådd eller svettig?”
2018–2019 hade frågorna följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
utomhus?”
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
inomhus?”
2008–2015 hade frågorna följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
utomhus?”
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat i
någon inomhusanläggning?”
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Inte idrottat eller
motionerat, senaste
12 månaderna

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
så pass intensivt att du blev andfådd eller svettig?”
2018–2019 hade frågorna följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
utomhus?”
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
inomhus?”
2008–2015 hade frågorna följande formulering:
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat
utomhus?”
”Har du under de senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat i
någon inomhusanläggning?”

Läst böcker eller
lyssnat på
ljudböcker på fritiden
varje vecka, senaste
12 månaderna

Personer som har svarat ja på minst en av på följande frågor:
”Har du under de senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?
Räkna inte med ljudböcker.”
”Har du under de senaste 12 månaderna lyssnat på ljudböcker på
din fritid?”
Och svarat alternativ 1 på minst en av följdfrågorna:
”Ungefär hur ofta har du läst böcker/lyssnat på ljudböcker på din
fritid?”
1. Varje vecka
2. Varje månad
3. Mer sällan
T.o.m. 2019 hade frågorna följande formulering:
"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej
talböcker)”
"Har du lyssnat på ljudböcker på din fritid? (under senaste 12
månaderna.)”

Läst böcker eller
lyssnat på
ljudböcker på fritiden
minst någon gång,
senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på minst en av på följande frågor:
”Har du under de senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?
Räkna inte med ljudböcker.”
”Har du under de senaste 12 månaderna lyssnat på ljudböcker på
din fritid?”
T.o.m. 2019 hade frågorna följande formulering:
"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej
talböcker)”
"Har du lyssnat på ljudböcker på din fritid? (under senaste 12
månaderna.)”
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Inte läst böcker eller
lyssnat på
ljudböcker på
fritiden, senaste 12
månaderna

Personer som har svarat nej på följande frågor:
”Har du under de senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?
Räkna inte med ljudböcker.”
”Har du under de senaste 12 månaderna lyssnat på ljudböcker på
din fritid?”
T.o.m. 2019 hade frågorna följande formulering:
"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej
talböcker)”
"Har du lyssnat på ljudböcker på din fritid? (under senaste 12
månaderna.)”

Läst böcker på
fritiden varje vecka

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?
Räkna inte med ljudböcker.”
Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Ungefär hur ofta har du läst böcker på din fritid?”
1. Varje vecka
2. Varje månad
3. Mer sällan
T.o.m. 2019 hade frågorna följande formulering:
"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej
talböcker)”
"Har du läst i stort sett varje vecka eller mer sällan?"

Läst böcker på
fritiden minst någon
gång senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?
Räkna inte med ljudböcker.”

Inte läst böcker på
fritiden senaste 12
månaderna

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?
Räkna inte med ljudböcker.”

T.o.m. 2019 hade frågan följande formulering:
"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej
talböcker)”

T.o.m. 2019 hade frågan följande formulering:
"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej
talböcker)”
Lyssnat på
ljudböcker på fritiden
varje vecka, senaste
12 månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna lyssnat på ljudböcker på
din fritid?”

Lyssnat på
ljudböcker på fritiden
minst någon gång
senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna lyssnat på ljudböcker på
din fritid?”

Och svarat alternativ 1 på följdfrågan:
”Ungefär hur ofta har du lyssnat på ljudböcker på din fritid?”
1. Varje vecka
2. Varje månad
3. Mer sällan

T.o.m. 2019 hade frågan följande formulering:
"Har du lyssnat på ljudböcker på din fritid? (under senaste 12
månaderna.)”

SCB – ULF-indikatorer och redovisningsgrupper i statistikdatabasen

16 av 50

Inte lyssnat på
ljudböcker på fritiden
senaste 12
månaderna

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna lyssnat på ljudböcker på
din fritid?”

Deltar regelbundet i
någon fritidsaktivitet
utanför hemmet som
kostar pengar

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Ägnar du dig regelbundet åt någon fritids- eller nöjesaktivitet
utanför hemmet som kostar pengar?”

Semesterresa minst
en vecka under de
senaste 12
månaderna

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit borta på semester i
Sverige eller utomlands under minst en veckas tid?”

Har tillgång till dator
i bostaden

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du/ni dator?”

Har tillgång till
Internet i bostaden

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du i din bostad tillgång till Internet?"

Använder Internet på
fritiden minst någon
gång

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna använt Internet på din
fritid?”

T.o.m. 2019 hade frågan följande formulering:
"Har du lyssnat på ljudböcker på din fritid? (under senaste 12
månaderna.)”
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Fritidsindikatorer som endast ingår t.o.m. 2020 eller tidigare
Indikator

Beskrivning

Betalar räkningar
över Internet

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Brukar du eller din partner (om urvalspersonen har någon partner
som man bor med) betala räkningar på Internet?”

Brukar boka, beställa
eller köpa något över
Internet

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Brukar du boka, beställa eller köpa något på Internet?”

Är med i något
socialt nätverk på
Internet

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Är du med i något socialt nätverk på Internet, som Facebook,
Instagram, Twitter, My Space eller liknande?”

Aktiv i socialt
nätverk på Internet
varje dag

Personer som har svarat alternativ 1 på följande fråga:
”Ungefär hur ofta deltar du aktivt i något socialt nätverk på
Internet, till exempel Facebook, Instagram, Twitter eller liknande?”
Svarsalternativ:
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

Aktiv i socialt
nätverk på Internet
minst varje månad

Personer som har svarat alternativ 1–4 på följande fråga:
”Ungefär hur ofta deltar du aktivt i något socialt nätverk på
Internet, till exempel Facebook, Instagram, Twitter eller liknande?”
Svarsalternativ:
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
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Indikatorer inom Hälsa
Indikator

Beskrivning

Bra hälsa

Personer som har svarat "bra" eller ”mycket bra” på följande
fråga:
”Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet? Är den mycket bra, bra,
någorlunda, dålig eller mycket dålig?”
2012–2013 hade frågan följande lydelse:
”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det mycket bra,
bra, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt?”
T.o.m. 2011 hade frågan följande lydelse:
”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det mycket gott,
gott, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt?”

Dålig hälsa

Personer som har svarat ”dålig” eller ”mycket dålig” på följande
fråga:
”Hur tycker du att din hälsa är i allmänhet? Är den mycket bra, bra,
någorlunda, dålig eller mycket dålig?”
2012–2013 hade frågan följande lydelse:
”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det mycket bra,
bra, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt?”
T.o.m. 2011 hade frågan följande lydelse:
”Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är det mycket gott,
gott, någorlunda, dåligt eller mycket dåligt?”

Har långvarig
sjukdom eller
hälsoproblem

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du någon långvarig sjukdom eller hälsoproblem?”

Har besvär av
ängslan, oro eller
ångest

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”

Har svåra besvär av
ängslan, oro eller
ångest

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?”

Avser år 2014 och framåt.

Och har svarat ”Svåra besvär” på följdfrågan:
”Tycker du att du har vissa eller svåra besvär av ängslan, oro eller
ångest?”
Svarsalternativ från och med 2021:
1. Vissa
2. Svåra
T.o.m. 2020 hade följdfrågan följande formulering:
”Är det svåra eller lätta besvär?”

Har ryggvärk eller
höftsmärtor

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du ryggvärk eller höftsmärtor?”

Har svår ryggvärk
eller höftsmärtor

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du ryggvärk eller höftsmärtor?”
Och har svarat ”svår värk” på följdfrågan:
”Tycker du att du har svår eller lätt värk?”
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Har värk i axlar,
nacke eller skuldror

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du värk i skuldror, nacke eller axlar?”

Har svår värk i axlar,
nacke eller skuldror

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du värk i skuldror, nacke eller axlar?”
Och har svarat ”svår värk” på följdfrågan:
”Tycker du att du har svår eller lätt värk?”

Har värk i armar,
händer, ben eller
fötter

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du värk i armar, händer, ben eller fötter?”

Har svår värk i armar,
händer, ben eller
fötter

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du värk i armar, händer, ben eller fötter?”

Har värk

Personer som har svarat ja på minst en av följande 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

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

Och har svarat ”svår värk” på följdfrågan:
”Tycker du att du har svår eller lätt värk?”

Och har svarat ”svår värk” på minst en av följdfrågorna:
”Tycker du att du har svår eller lätt värk?”
Har sömnbesvär

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du besvär med sömnen?”

Har svåra
sömnbesvär

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du besvär med sömnen?”
Och har svarat ”svåra besvär” på följdfrågan:
”Tycker du att du har svåra eller lätta besvär med sömnen?”

Röker dagligen

Personer som har svarat ja på följande fråga:
"Röker du dagligen?"

Snusar dagligen

Personer som har svarat ja på följande fråga:
"Snusar du dagligen?"

Röker och/eller
snusar dagligen

Personer som har svarat ja på minst en av följande frågor:
"Röker du dagligen?”
"Snusar du dagligen?”

Underviktiga (BMI
under 18,5)

Personer som har Body Mass Index (BMI) under 18,5.
Baseras på följande frågor:
”Hur lång är du?”
”Ungefär hur mycket väger du?”
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 (BMI
mellan 18,5 och 24,9)

Personer som har Body Mass Index (BMI) i intervallet 18,5–
24,9.
Baseras på följande frågor:
”Hur lång är du?”
”Ungefär hur mycket väger du?”
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 (BMI
mellan 25,0 och 29,9)

Personer som har Body Mass Index (BMI) i intervallet 25,0–
29,9.
Baseras på följande frågor:
”Hur lång är du?”
”Ungefär hur mycket väger du?”
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 (BMI är 30,0
eller mer)

Personer som har Body Mass Index (BMI) om 30 eller mer.
Baseras på följande frågor:
”Hur lång är du?”
”Ungefär hur mycket väger du?”
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 eller feta
(BMI 25,0 eller mer)

Personer som har Body Mass Index (BMI) om 25 eller mer.
Baseras på följande frågor:
”Hur lång är du?”
”Ungefär hur mycket väger du?”
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.

Icke tillfredsställt
vårdbehov

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har det, under de senaste 12 månaderna, hänt att du för egen del
verkligen behövt en läkarundersökning eller läkarvård? Räkna inte
med tandläkarvård.”
Och har svarat nej på följdfrågan:
”Har du då blivit undersökt eller fått vård vid varje tillfälle som du
verkligen behövde det under de senaste 12 månaderna?”
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Ej vård pga ekonomi

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har det, under de senaste 12 månaderna, hänt att du för egen del
verkligen behövt en läkarundersökning eller läkarvård? Räkna inte
med tandläkarvård.”
Och har svarat nej på den första följdfrågan:
”Har du då blivit undersökt eller fått vård vid varje tillfälle som du
verkligen behövde det under de senaste 12 månaderna?”
Och har svarat alternativ 1 på den andra följdfrågan:
”Vilken var den främsta orsaken till att du/han/hon inte blev
undersökt eller fick vård?”
Svarsalternativ för den andra följdfrågan:
1. Hade inte råd
2. För lång väntelista/väntetid
3. Hade inte tid (t.ex. p.g.a. arbete eller barntillsyn)
4. För långt att resa/ej tillgång till transport
5. Rädd för läkare, sjukhus eller för att bli undersökt/få vård
6. Ville vänta och se om problemen blev bättre av sig själva
7. Kände inte till någon bra läkare
8. Annan orsak

Icke tillfredsställt
tandvårdsbehov

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har det, under de senaste 12 månaderna, hänt att du för egen del
verkligen behövt en tandläkarundersökning eller
tandvård?”
Och har svarat nej på följdfrågan:
”Har du då blivit undersökt eller fått tandvård vid varje tillfälle
som du verkligen behövde det under de senaste 12
månaderna?”

Ej tandvård pga
ekonomi

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har det, under de senaste 12 månaderna, hänt att du för egen del
verkligen behövt en tandläkarundersökning eller
tandvård?”
Och har svarat nej på första följdfrågan:
”Har du då blivit undersökt eller fått tandvård vid varje tillfälle
som du verkligen behövde det under de senaste 12
månaderna?”
Och har svarat alternativ 1 på den andra följdfrågan:
”Vilken var den främsta orsaken till att du/han/hon inte blev
undersökt eller fick vård?”
Svarsalternativ för den andra följdfrågan:
1. Hade inte råd
2. För lång väntelista/väntetid
3. Hade inte tid (t.ex. p.g.a. arbete eller barntillsyn)
4. För långt att resa/ej tillgång till transport
5. Rädd för tandläkare eller för att bli undersökt/få tandvård
6. Ville vänta och se om problemen blev bättre av sig själva
7. Kände inte till någon bra tandläkare
8. Annan orsak
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Personer med
funktionsnedsättning,
definition 1 (WG)

Personer som har svarat ”ja, stora svårigheter” eller ”kan inte
alls” på minst en av följande frågor (som utgör Washington
Groups (WG:s) frågebatteri ”Short set”):
”Har du svårt att se, även om du använder glasögon eller linser?”
”Har du svårt att höra, även om du använder hörapparat?”
”Har du svårt att gå eller att gå i trappor?”
”Har du svårt att komma ihåg eller att koncentrera dig? Räkna
inte med tillfälliga svårigheter du har på grund av till exempel
stress.”
”Har du svårt att ta hand om dig själv, till exempel att tvätta dig
eller klä dig?”
”Har du svårt att kommunicera, till exempel med att förstå andra
eller att själv bli förstådd? (Om annat födelseland än Sverige:
Frågan avser inte svårigheter att kommunicera på grund av att du
eventuellt har ett annat modersmål än svenska.)”
Svarsalternativ:
1 Nej, inga svårigheter
2 Ja, vissa svårigheter
3 Ja, stora svårigheter
4 Kan inte alls

Personer med
funktionsnedsättning,
definition 2

Personer som ingår i gruppen ”Personer med
funktionsnedsättning, definition 1 (WG)” ovan, och/eller har
svarat ja på följande fråga:
”Har du någon fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning?”

Nedsatt
aktivitetsförmåga

Personer som har svarat ”mycket svårt” eller ”ganska svårt” på
följande fråga:
Har du, på grund av något hälsoproblem, svårt att klara av sysslor
eller delta i aktiviteter som folk i allmänhet gör? Skulle du säga
mycket svårt, ganska svårt eller inte alls
svårt?
Och har svarat ja på följande fråga:
Har du haft dessa svårigheter under åtminstone de senaste 6
månaderna?
Svarsalternativ för första frågan:
1 Mycket svårt
2 Ganska svårt
3 Inte alls svårt
2014–2020 konstruerades indikatorn enligt nedan.
Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du svårt att delta i aktiviteter eller klara av sysslor som de
flesta andra klarar av?”
Och på första följdfrågan har svarat att det beror på hälsan:
”Beror det på hälsa eller något annat?”
Och har svarat ja på andra följdfrågan:
”Har dessa svårigheter pågått under minst sex månader?”
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I hög grad nedsatt
aktivitetsförmåga

Personer som har svarat ”mycket svårt” på följande fråga:
Har du, på grund av något hälsoproblem, svårt att klara av sysslor
eller delta i aktiviteter som folk i allmänhet gör? Skulle du säga
mycket svårt, ganska svårt eller inte alls
svårt?
Och har svarat ja på följande fråga:
Har du haft dessa svårigheter under åtminstone de senaste 6
månaderna?
Svarsalternativ för första frågan:
1 Mycket svårt
2 Ganska svårt
3 Inte alls svårt
2014–2020 konstruerades indikatorn enligt nedan.
Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du svårt att delta i aktiviteter eller klara av sysslor som de
flesta andra klarar av?”
Och på första följdfrågan har svarat att det beror på hälsan:
”Beror det på hälsa eller något annat?”
Och har svarat ja på andra följdfrågan:
”Har dessa svårigheter pågått under minst sex månader?”
Och har svarat "mycket svårt" på tredje följdfrågan:
”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 svårigheter att se

Personer som har svarat alternativ 2, 3 eller 4 på följande
fråga:
”Har du svårt att se, även om du använder glasögon eller linser?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls se

Har stora svårigheter
att se

Personer som har svarat alternativ 3 eller 4 på följande fråga:
”Har du svårt att se, även om du använder glasögon eller linser?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls se
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Har svårigheter att
höra

Personer som har svarat alternativ 2, 3 eller 4 på följande
fråga:
”Har du svårt att höra, även om du använder hörapparat?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls höra

Har stora svårigheter
att höra

Personer som har svarat alternativ 3 eller 4 på följande fråga:
”Har du svårt att höra, även om du använder hörapparat?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls höra

Har svårigheter att
gå/gå i trappor

Personer som har svarat alternativ 2, 3 eller 4 på följande
fråga:
”Har du svårt att gå eller att gå i trappor?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls gå eller gå i trappor

Har stora svårigheter
att gå/gå i trappor

Personer som har svarat alternativ 3 eller 4 på följande fråga:
”Har du svårt att gå eller att gå i trappor?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls gå eller gå i trappor

Har svårigheter att
komma
ihåg/koncentrera sig

Personer som har svarat alternativ 2, 3 eller 4 på följande
fråga:
”Har du svårt att komma ihåg eller att koncentrera dig? Räkna inte
med tillfälliga svårigheter du har på grund av till exempel stress.”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls komma ihåg eller koncentrera mig
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Har stora svårigheter
att komma
ihåg/koncentrera sig

Personer som har svarat alternativ 3 eller 4 på följande fråga:
”Har du svårt att komma ihåg eller att koncentrera dig? Räkna inte
med tillfälliga svårigheter du har på grund av t.ex. stress.”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls komma ihåg eller koncentrera mig

Har svårigheter att ta
hand om sig själv

Personer som har svarat alternativ 2, 3 eller 4 på följande
fråga:
”Har du svårt att ta hand om dig själv, till exempel att tvätta dig
eller klä dig?”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls ta hand om sig själv

Har stora svårigheter
att ta hand om sig
själv eller kan inte
alls

Personer som har svarat alternativ 3 eller 4 på följande fråga:
”Har du svårt att ta hand om dig själv, till exempel att tvätta dig
eller klä dig?”

Har svårigheter att
kommunicera

Personer som har svarat alternativ 2, 3 eller 4 på följande
fråga:
”Har du svårt att kommunicera, till exempel med att förstå andra
eller att själv bli förstådd?
Om annat födelseland än Sverige: Frågan avser inte svårigheter
att kommunicera på grund av att du eventuellt har ett annat
modersmål än svenska.”

Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls ta hand om sig själv

Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls kommunicera
Har stora svårigheter
att kommunicera

Personer som har svarat alternativ 3 eller 4 på följande fråga:
”Har du svårt att kommunicera, till exempel med att förstå andra
eller att själv bli förstådd?
Om annat födelseland än Sverige: Frågan avser inte svårigheter
att kommunicera på grund av att du eventuellt har ett annat
modersmål än svenska.”
Svarsalternativ:
1. Nej, inga svårigheter
2. Ja, vissa svårigheter
3. Ja, stora svårigheter
4. Kan inte alls kommunicera
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Hälsoindikatorer år 2014–2020
Indikator

Beskrivning

Har allergi
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du någon allergi?”

Har svåra besvär av
allergi
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du någon allergi?”

Har astma
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du astma?”

Har svåra besvär av
astma
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du astma?”

Använder glasögon
eller kontaktlinser
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Använder du glasögon eller kontaktlinser?”

Har synsvårigheter
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du synsvårigheter, till exempel svårt att se vanlig
text i en dagstidning [om använder glasögon/kontaktlinser: även
om du använder glasögon eller linser]?”

Och har svarat ”svåra besvär” på följdfrågan:
”Tycker du att du har svåra eller lätta allergiska besvär?”

Och har svarat ”svåra besvär” på följdfrågan:
”Tycker du att du har svåra eller lätta besvär med astma?”

Det finns ingen fråga i ULF 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.
Använder hörapparat
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Använder du hörapparat?”

Har
hörselnedsättning
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på minst en av följande 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 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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Nedsatt
rörelseförmåga
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du svårt att gå i trappor?”
Och har svarat "stora svårigheter" på följdfrågan:
”Tycker du att du har stora eller vissa svårigheter att gå i trappor?”
Och/eller har svarat nej på följande fråga:
”Kan du ta en kortare promenad på cirka 5 minuter i någorlunda
rask takt?”
Det finns ingen fråga i ULF 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.

I hög grad nedsatt
rörelseförmåga
(2014–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du svårt att gå i trappor?”
Och har svarat "stora svårigheter" på följdfrågan:
”Tycker du att du har stora eller vissa svårigheter att gå i trappor?”
Och/eller har svarat nej på följande fråga:
”Kan du ta en kortare promenad på cirka 5 minuter i någorlunda
rask takt?”
Och har svarat ja på minst en av följande 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 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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Indikatorer inom Medborgerliga aktiviteter
Indikator

Beskrivning

Medlem i politiskt
parti

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Är du medlem i något politiskt parti?"

Varit på möte med
politiskt parti
senaste året

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit på något
möte eller arrangemang som något politiskt parti anordnat?”

Är aktiv i politiskt
parti

Personer som har svarat att de är medlem i ett politiskt parti
och har svarat ja på följande fråga:
”Deltar du aktivt i partiets verksamhet, till exempel har ett
förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?”
T.o.m. 2011 hade frågan följande formulering:
"Deltar du aktivt i partiets verksamhet?"

Deltar oftast i
politiska
diskussioner

Personer som har svarat alternativ 4 på följande fråga:
”Så en fråga om hur du 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.”
Svarsalternativ:
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.

Deltar ej i politiska
diskussioner

Personer som har svarat alternativ 1 eller 2 på följande fråga:
”Så en fråga om hur du 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.”
Svarsalternativ:
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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Medlem i facklig
organisation

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Är du medlem i en fackförening eller företagarorganisation?”
Avser anställda 16–74 år.

Varit på möte med
facklig organisation
det senaste året

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit på något möte eller
arrangemang som en fackförening eller företagarorganisation
anordnat?”
Avser anställda 16–74 år.

Är aktiv i facklig
organisation

Personer som har svarat att de är medlem i en facklig
organisation och har svarat ja på följande fråga:
”Deltar du aktivt i (fackföreningens/
företagarorganisationens) verksamhet, till exempel har ett
förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?”
T.o.m. 2011 hade frågan följande formulering:
"Deltar du aktivt i (fackföreningens/
företagarorganisationens) verksamhet?"
Avser anställda 16–74 år.

Medlem i idrottseller friluftsförening

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Är du medlem i någon idrotts- eller friluftsförening?"

Är aktiv i idrotts- eller
friluftsförening

Personer som har svarat att de är medlem i en idrotts- eller
friluftsförening och har svarat ja på följande fråga:
”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

Personer som har svarat ja på följande fråga:
"Är du medlem i någon kultur-, musik-, dans- eller
teaterförening?"

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

Personer som har svarat att de är medlem i en kultur-, musik-,
dans- eller teaterförening och har svarat ja på följande fråga:
"Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel är kör- eller
teaterledare eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?"

Medlem i
pensionärsförening

Personer som har svarat ja på följande fråga:
"Är du medlem i någon pensionärsförening?"
Avser personer som är 65 år eller äldre.

Aktiv i
pensionärsförening

Personer som har svarat att de är medlem i en
pensionärsförening och har svarat ja på följande fråga:
"Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel sitter med i
styrelsen, är kursledare eller hjälper till att anordna olika
aktiviteter?"
Avser personer som är 65 år eller äldre.
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Medlem i minst en
förening

Personer som har svarat ja på minst en av följande frågor:
”Är du medlem i en fackförening eller företagarorganisation?”
”Är du medlem i något politiskt parti?”
”Är du medlem i någon idrottsförening eller friluftsförening?”
”Är du medlem i någon kultur-, musik-, dans- eller teaterförening?”
”Är du medlem i någon pensionärsförening?” (personer 65+ år)
”Är du medlem i någon annan förening förutom de vi redan pratat
om?”

Aktiv i minst en
förening

Personer som är medlem i minst en av de omfrågade
föreningarna och har svarat ja på minst en av följande
följdfrågor:
Facklig organisation:
”Deltar du aktivt i [namn på facklig organisation]:s verksamhet, till
exempel har ett förtroendeuppdrag eller
hjälper till att anordna olika aktiviteter?”
Politiskt parti:
”Deltar du aktivt i partiets verksamhet, till exempel har
ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika
aktiviteter?”
Idrotts- eller friluftsförening:
”Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel är
tränare eller ledare eller hjälper till att anordna olika
aktiviteter?”
Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening:
”Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel är
kör- eller teaterledare eller hjälper till att anordna olika
aktiviteter?”
Pensionärsförening:
”Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel sitter med i
styrelsen, är kursledare eller hjälper till att anordna olika
aktiviteter?” (personer 65+ år)
Annan förening:
”Deltar du aktivt i föreningens (eller någon av dessa föreningars)
verksamhet, till exempel sitter med i styrelsen eller hjälper till att
anordna olika aktiviteter?”

Möte med minst en
förening

Personer som har svarat ja på minst en av följande frågor:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit på något
möte eller arrangemang som en fackförening eller
företagarorganisation anordnat?”
”Har du under de senaste 12 månaderna varit på något
möte eller arrangemang som något politiskt parti anordnat?”
”Har du under de senaste 12 månaderna varit på något
möte eller arrangemang som någon förening anordnat?”
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Indikatorer inom Sociala relationer
Indikator

Beskrivning

Bor ensam

Personer som bor ensamma.

Bor med partner
och/eller egna barn

Personer som bor med make/maka/sambo och/eller egna
barn (oavsett barnens ålder).

Bor med andra än
partner och/eller
egna barn

Personer som bor med andra än make/maka/sambo
respektive egna barn (d.v.s. ingen av de andra personerna är
personens partner eller barn).

Har ingen nära vän

Personer som har svarat nej på följande fråga:
”Har du någon nära vän som du kan prata med om personliga
saker om du skulle vilja det?”
T.o.m. 2020 hade frågan följande lydelse:
”Om du inte räknar med din make/maka/sambo, har du någon
nära vän som du kan prata med om vad som helst?”

Känt sig ensam hela
tiden eller för det
mesta senaste 4
veckorna

Personer som har svarat alternativ 1 eller 2 på följande fråga:
”Hur stor del av tiden har du under de senaste fyra veckorna känt
dig ensam?”

Känt sig ensam hela
tiden senaste 4
veckorna

Personer som har svarat alternativ 1 på följande fråga:
”Hur stor del av tiden har du under de senaste fyra veckorna känt
dig ensam?”

Svarsalternativ:
1. Hela tiden
2. För det mesta
3. Ibland
4. Sällan
5. Aldrig

Svarsalternativ:
1. Hela tiden
2. För det mesta
3. Ibland
4. Sällan
5. Aldrig
Träffar vänner eller
släktingar minst en
gång i månaden för
fika eller mat

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Träffar du vänner eller släktingar för att till exempel fika eller äta
middag, minst en gång i månaden?”
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Indikatorer inom sociala relationer som endast ingår t.o.m. 2020
Indikator

Beskrivning

Umgänge med nära
anhörig varje vecka
(–2020)

Personer som på någon av frågorna 1–3 nedan svarat
alternativ 1 eller 2.
Fråga 1: (Avser förälder/ föräldrar som man inte bor med:)
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med någon av
dina föräldrar?”
Fråga 2: (Avser barn som man inte bor med:)
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med något (av
dessa) barn?”
Fråga 3: (Avser syskon som man inte bor med:)
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med något (av
dessa) syskon?”
Svarsalternativ:
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

Inget umgänge med
nära anhöriga
(–2020)

Personer som på någon av frågorna 1–3 nedan svarat
alternativ 3, 4 eller 5.
Fråga 1: (Avser förälder/ föräldrar som man inte bor med:)
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med någon av
dina föräldrar?”
Fråga 2: (Avser barn som man inte bor med:)
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med något (av
dessa) barn?”
Fråga 3: (Avser syskon som man inte bor med:)
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med något (av
dessa) syskon?”
Svarsalternativ:
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

Umgänge med
vänner varje vecka
(–2020)

Personer som har svarat alternativ 1 på följande fråga:
”Hur ofta brukar du träffa och vara tillsammans med andra
släktingar, vänner och bekanta eller kompisar?”
Svarsalternativ:
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
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Indikatorer inom Sysselsättning
Indikator

Beskrivning

Arbetar

Personer som har svarat alternativ 1 på följande fråga:
”Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Är du…
1. Arbetande
2. Arbetslös
3. Pensionär
4. Kan inte arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
5. Studerande
6. Hemarbetande
7. Värnpliktig
8. Annat”
T.o.m. 2020 hade frågan följande lydelse:
”Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad, eller något
annat?”
Avser befolkningen 16–74 år.

Arbetslös

Personer som har svarat alternativ 2 på följande fråga:
”Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Är du…
1. Arbetande
2. Arbetslös
3. Pensionär
4. Kan inte arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
5. Studerande
6. Hemarbetande
7. Värnpliktig
8. Annat”
T.o.m. 2020 hade frågan följande lydelse:
”Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad, eller något
annat?”
Avser befolkningen 16–74 år.

Studerande

Personer som har svarat alternativ 5 på följande fråga:
”Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Är du…
1. Arbetande
2. Arbetslös
3. Pensionär
4. Kan inte arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
5. Studerande
6. Hemarbetande
7. Värnpliktig
8. Annat”
T.o.m. 2020 hade frågan följande lydelse:
”Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad, eller något
annat?”
Avser befolkningen 16–74 år.
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Pensionerad

Personer som har svarat alternativ 3 på följande fråga:
”Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Är du…
1. Arbetande
2. Arbetslös
3. Pensionär
4. Kan inte arbeta på grund av långvariga hälsoproblem
5. Studerande
6. Hemarbetande
7. Värnpliktig
8. Annat”
T.o.m. 2020 hade frågan följande lydelse:
”Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad, eller något
annat?”
Avser befolkningen 16–74 år.

Arbetar heltid

Personer som har svarat att de har arbete som huvudsaklig
sysselsättning och har en veckoarbetstid om 35 timmar eller
mer.
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Arbetar deltid

Personer som har svarat att de har arbete som huvudsaklig
sysselsättning och har en veckoarbetstid upp till 35 timmar.
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Anställd

Personer som har svarat att de har arbete som huvudsaklig
sysselsättning och att de är anställda.
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Företagare

Personer som har svarat att de har arbete som huvudsaklig
sysselsättning och att de är egen företagare eller arbetar utan
ersättning i ett familjeföretag.
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.

Fast anställd

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat fast anställning på följande fråga:
”Har du en tidsbegränsad eller en fast anställning?”
Avser anställda 16–74 år.

Tidsbegränsat
anställd

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat tidsbegränsad anställning på
följande fråga:
”Har du en tidsbegränsad eller en fast anställning?”
Avser anställda 16–74 år.

Arbetar vanligen
enbart dagtid

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat ja på följande fråga:
”Arbetar du enbart på dagtid?”
Avser anställda 16–74 år.
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Arbetar skift eller
schema

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat nej på följande fråga:
”Arbetar du enbart på dagtid?”
Och har svarat ja på följande fråga:
”Arbetar du skift eller efter någon annan typ av schema där
arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet?”
Avser anställda 16–74 år.

Arbetar kväll

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat nej på följande fråga:
”Arbetar du enbart på dagtid?”
Och har svarat ja på följande fråga:
”Arbetar du något mellan klockan 18.00 och 22.00?”
Avser anställda 16–74 år.

Arbetar natt

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
är anställda och har svarat nej på följande fråga:
”Arbetar du enbart på dagtid?”
Och har svarat ja på följande fråga:
”Arbetar du något mellan klockan 22.00 och 06.00?”
Avser anställda 16–74 år.
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Indikatorer inom Trygghet
Indikator

Beskrivning

Avstått från att gå ut

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du någon gång under de senaste 12 månaderna avstått från
att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen eller hotad?”

Orolig för hushållets
ekonomi

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Är du orolig för hur det ska gå med ditt hushålls ekonomi under
det närmaste året?”

Utsatt för hot eller
våld

Personer som har svarat ja på någon av följande frågor:
”Har du 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

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du under de senaste 12 månaderna utsatts för hot om våld
eller andra hotelser som var så allvarliga att du blev rädd?”

Utsatt för våld

Personer som har svarat ja på någon av följande frågor:
”Har du 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 som
krävde vård

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Har du 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 bostad

Personer som har svarat ja på någon av frågorna om hot och
våld ovan, samt på frågan om var händelsen ägde rum svarat
”i egna bostaden” eller ”i annans bostad”.

Utsatt för hot eller
våld på allmän plats

Personer som har svarat ja på någon av frågorna om hot och
våld ovan, samt på frågan om var händelsen ägde rum svarat
något av följande:
- tåg, buss, tunnelbana eller station
- restaurang, dansställe, folkpark eller annat nöjesställe
- gata, torg eller annan allmän plats

Utsatt för hot eller
våld i arbetet

Personer som har svarat ja på någon av frågorna om hot och
våld ovan, samt på frågan om var händelsen ägde rum svarat
”på egna arbetsplatsen”.
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.
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Trygghetsindikator som endast ingår t.o.m. 2020
Indikator

Beskrivning

Orolig för att bli
arbetslös
(–2020)

Personer som har svarat ja på följande fråga:
”Är du orolig för att du ska bli arbetslös?”
Avser förvärvsarbetande 16–74 år.
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Indikatorer inom Välbefinnande och tillit
Indikator

Beskrivning

Nöjd med livet

Baseras på följande fråga:
”På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du på det hela taget med ditt
liv nuförtiden? 0 betyder att du inte alls är nöjd och 10 att du är
helt och hållet nöjd.”
Grupperas i tre indikatorer enligt nedan:
9–10: Nöjd med livet, i hög grad.
0–5: Nöjd med livet, i låg grad.
6–8: Nöjd med livet, varken i hög eller låg grad.

Litar på andra

Baseras på följande fråga:
”På en skala från 0 till 10, i vilken utsträckning litar du i allmänhet
på människor du inte känner? 0 betyder att du inte alls litar på
människor du inte känner. 10 betyder att du litar på de flesta
människor du inte känner.”
Grupperas i tre indikatorer enligt nedan:
7–10: Litar på andra, i hög grad.
0–4: Litar på andra, i låg grad.
5–6: Litar på andra, varken i hög eller låg grad.
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Redovisningsgrupper i statistikdatabasen
I detta avsnitt ges en beskrivning av de redovisningsgrupper som
används i SCB:s statistikdatabas avseende indikatorer från
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF).

Redovisningsgrupp: Ålder
Ålder redovisas i tre olika grupperingar enligt nedan.
Redovisningsgrupp
16–24 år
25–34 år
35–44 år
45–54 år
55–64 år
65–74 år
75–84 år
85 år och äldre
16–29 år
30–49 år
50–64 år
65 år och äldre
16–19 år
20–29 år
30–49 år
50–59 år
60–64 år
65–69 år
70–79 år
80 år och äldre
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Redovisningsgrupp: Hushållstyp
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Barn/ungdomar
(16–24 år) som bor
hos sina föräldrar

Avser urvalspersoner i åldern 16–24 år vars hushåll omfattar
minst en förälder. Hushållet omfattar inte någon som är
urvalspersonens make/maka/sambo eller urvalspersonens
barn 0–24 år.

Ensamstående,
har ej barn 0–24 år

Avser urvalspersoner vars hushåll inte omfattar någon som är
dennes make/maka/sambo, inte heller någon som är dennes
barn i åldern 0–24 år.

Ensamstående,
har barn 0–24 år

Avser urvalspersoner vars hushåll omfattar minst ett eget barn
i åldern 0–24 år, som bor minst halva tiden hos
urvalspersonen. Hushållet omfattar inte någon som är
urvalspersonens make/maka/sambo.

Gift/sambo,
har ej barn 0–24 år

Avser urvalspersoner vars hushåll omfattar någon som är
dennes make/maka/sambo. Hushållet omfattar däremot inte
någon som är urvalspersonens eller urvalspersonens
make/maka/sambos barn i åldern 0–24 år.

Gift/sambo,
har barn 0–24 år

Avser urvalspersoner vars hushåll omfattar någon som är
dennes make/maka/sambo och minst ett barn i åldern 0–24 år
(antingen urvalspersonens och/eller urvalspersonens
make/maka/sambos barn), som bor minst halva tiden hos
urvalspersonen.
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Redovisningsgrupp: Utländsk och svensk bakgrund
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Utländsk bakgrund

– utrikes födda
– inrikes födda med två utrikes födda föräldrar

Svensk bakgrund

– inrikes födda med en inrikes född och en utrikes
född förälder
– inrikes födda med två inrikes födda föräldrar

För mer information se MIS 2002:3 Personer med utländsk bakgrund.

Redovisningsgrupp: Inrikes och utrikes född
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Inrikes född

Född i Sverige.

Utrikes född

Född utanför Sverige.

Utrikes född:
Norden utom Sverige

Född i Danmark, Finland, Island eller Norge.

Utrikes född:
EU utom Norden

Född utanför Norden i något av EU-medlemsländerna.

Utrikes född:
Europa utom EU och Norden

Född i något av de övriga europeiska länderna utanför
Norden och EU.

Utrikes född:
Utanför Europa

Född i något land utanför Europa.

Redovisningsgrupp: Vistelsetid (utrikes födda)
Redovisningsgrupp

Beskrivning

0–9 år

Utrikes födda personer som vistats i Sverige
sammanlagt 0–9 år.

10+ år

Utrikes födda personer som vistats i Sverige
sammanlagt 10 år eller längre tid.
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Redovisningsgrupp: Utbildningsnivå
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Förgymnasial utbildning

Personer vars högsta utbildning är folk-, grund-, realeller flickskola. Förgymnasial utbildningsnivå kan också
erhållas genom komvux- eller folkhögskolestudier. Även
personer som saknar formell utbildning ingår i denna
grupp.

Gymnasial utbildning

Personer vars högsta avslutade utbildning är någon av
gymnasieskolans utbildningar. Gymnasial
utbildningsnivå kan också erhållas genom komvux- eller
folkhögskolestudier.

Eftergymnasial utbildning
kortare än 3 år

Personer vars högsta avslutade utbildning är en
eftergymnasial utbildning om minst en termin men
kortare än 3 år.

Eftergymnasial utbildning
3 år eller längre

Personer vars högsta avslutade utbildning är en
eftergymnasial utbildning om minst 3 år.

För mer information se Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
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Redovisningsgrupp: Disponibel inkomst i kvintiler
Disponibel inkomst per konsumtionsenhet uppdelat på kvintiler, där
kvintil 1 avser den femtedel av befolkningen som har lägst inkomst och
kvintil 5 den femtedel som har högst. Med disponibel inkomst avses
summan av alla inkomster och transfereringar (t.ex. barn- och
bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt.
För att göra jämförelser av disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft
mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen
är relaterad till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten
divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet. I
Undersökningarna av levnadsförhållanden används den så kallade
modifierade OECD-skalan som bland annat används av Eurostat för
europeisk statistik, till exempel EU-SILC som i Sverige utgör en del av
Undersökningarna av levnadsförhållanden. Enligt den modifierade
OECD-skalan har individer i hushållet följande vikt:
Individ i hushållet
Ensamboende
Ytterligare person 14 år och äldre
Barn 0–13 år

Redovisningsgrupp

Beskrivning

Kvintil 1

Lägsta inkomsterna.

Kvintil 2

Näst lägsta inkomsterna

Kvintil 3

Mellersta inkomsterna

Kvintil 4

Näst högsta inkomsterna

Kvintil 5

Högsta inkomsterna

Vikt
1,00
0,50
0,30
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Redovisningsgrupp: Arbetare och tjänstemän
Indelningen baseras på yrkeskod enligt Standard för svensk
yrkesklassificering, SSYK 2012. Indelningen kan redovisas från och med
2014. För information om SSYK 2012, se www.scb.se/ssyk.
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Arbetar i ett
arbetaryrke

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
vars yrkeskod (SSYK 2012) är något av följande (i de fall en
ensiffrig kod anges nedan avser det den första siffran i
yrkeskoden):
3240
3423
4211
4224
4322
4420

Djursjukskötare m.fl.
Fritidsledare m.fl.
Croupierer och oddssättare m.fl.
Hotellreceptionister
Lager- och terminalpersonal
Brevbärare och postterminalarbetare

5 utom 5111,
Service-, omsorgs- och försäljningsyrken
5113, 5161, 5221,
5227, 5242, 5350
6
7
8
9
Arbetar i ett
tjänstemannayrke

Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk
och fiske
Yrken inom byggverksamhet och
tillverkning
Yrken inom maskinell tillverkning och
transport m.m.
Yrken med krav på kortare utbildning eller
introduktion

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning och
vars yrkeskod (SSYK 2012) är något av följande (i de fall en
ensiffrig kod anges nedan avser det den första siffran i
yrkeskoden):
0
1
2

Militära yrken
Chefsyrken
Yrken med krav på fördjupad
högskolekompetens

3 utom 3240,
3423

Yrken med krav på högskolekompetens
eller motsvarande

4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117

Ekonomiassistenter m.fl.
Löne- och personaladministratörer
Backofficepersonal m.fl.
Marknads- och försäljningsassistenter
Inköps- och orderassistenter
Skolassistenter m.fl.
Medicinska sekreterare,
vårdadministratörer m.fl.
Övriga kontorsassistenter och sekreterare
Inkasserare och pantlånare m.fl.
Resesäljare och trafikassistenter m.fl.
Kundtjänstpersonal
Telefonister

4119
4212
4221
4222
4223
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4225
4226
4321
4323
4410
4430
5111
5113
5161
5221
5227
5242
5350

Kontorsreceptionister
Marknadsundersökare och intervjuare
Arbetsledare inom lager och terminal
Transportledare och transportsamordnare
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.
Förtroendevalda
Kabinpersonal m.fl.
Guider och reseledare
Begravnings- och krematoriepersonal
Säljande butikschefer och avdelningschefer i
butik
Apotekstekniker
Telefonförsäljare m.fl.
Tandsköterskor
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Redovisningsgrupp: Huvudsaklig sysselsättning
Redovisningen utgår från intervjupersonens svar på följande fråga:
”Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Är du arbetande, arbetslös,
pensionär, kan inte arbeta på grund av långvariga hälsoproblem,
studerande, hemarbetande eller värnpliktig.”
Samt följande fråga som ställs till dem som har arbete som huvudsaklig
sysselsättning:
”Är du anställd, egen företagare eller arbetar du utan ersättning i ett
familjeföretag?”
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Arbete

Har svarat arbetande på frågan om huvudsaklig
sysselsättning.

Arbete, anställd

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och har en anställning.

Arbete, egen företagare

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning
och arbetar som egen företagare eller arbetar utan
ersättning i ett familjeföretag.

Studier

Har svarat studerande på frågan huvudsaklig
sysselsättning.

Arbetslös

Har svarat arbetslös på frågan huvudsaklig sysselsättning.

Pensionär

Har svarat pensionär på frågan huvudsaklig
sysselsättning.

T.o.m. 2020 hade frågan om huvudsaklig sysselsättning följande
lydelse: ”Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad, eller något
annat?”
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Redovisningsgrupp: Region enligt NUTS2
NUTS är EU:s regionindelning med det främsta syftet att erhålla
jämförbara områden vad avser till exempel yta och befolkningsstorlek i
EU:s olika medlemsländer. NUTS används bland annat för statistisk
redovisning och i EU:s regionalpolitik. Karta över NUTS2-indelningen i
Sverige finns här: Karta över NUTS-indelningen
I ULF används NUTS2 (riksområden) enligt följande indelning:
Redovisningsgrupp

Beskrivning

SE11 Stockholms län

Stockholms län.

SE12 Östra Mellansverige

Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län,
Örebro län och Västmanlands län.

SE21 Småland med öarna

Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och
Gotlands län.

SE22 Sydsverige

Blekinge län och Skåne län.

SE23 Västsverige

Hallands län och Västra Götalands län.

SE31 Norra Mellansverige

Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län.

SE32 Mellersta Norrland

Västernorrlands län och Jämtlands län.

SE33 Övre Norrland

Västerbottens län och Norrbottens län.
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Redovisningsgrupp: Urbaniseringsgrad
Urbaniseringsgrad redovisas enligt de kategorier som tagits fram av
EU:s statistikbyrå Eurostat för att beskriva urban bebyggelse:
Redovisningsgrupp
Storstad
Mindre stad eller förort
Glesbefolkade områden

Klassificeringen utgår från en indelning av landets yta i rutor om 1
kvadratkilometer. Varje ruta klassificeras efter befolkningsdensitet,
befolkningsstorlek och sammanhang (angränsande rutor). Om mer än
hälften av en kommuns befolkning återfinns i ett så kallat
storstadskluster klassas kommunen som en storstad. Om mer än hälften
av kommunens befolkning bor utanför storstadskluster klassas
kommunen som glest befolkad. Övriga kommuner klassas som mindre
stad eller förort.
Mer information om EU:s regionindelning finns här: Eurostat.
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Redovisningsgrupp: Personer med funktionsnedsättning
Gruppen personer med funktionsnedsättning redovisas i två varianter.
Båda varianterna omfattar FN:s Washington Groups (WG:s) frågebatteri
”Short set”. Definition 1 är den definition som WG rekommenderar när
man använder deras ”Short set”. Definition 2 utgår från definition 1
med tillägg av en nationell fråga om funktionsnedsättning.
Mer information om WG:s Short set finns här: Washington Group.
Redovisningsgrupp

Beskrivning

Personer med
funktionsnedsättning,
definition 1 (WG)

Personer som har svarat ”ja, stora svårigheter” eller ”kan inte
alls” på minst en av följande frågor (som utgör Washington
Groups (WG:s) frågebatteri ”Short set”):
”Har du svårt att se, även om du använder glasögon eller
linser?”
”Har du svårt att höra, även om du använder hörapparat?”
”Har du svårt att gå eller att gå i trappor?”
”Har du svårt att komma ihåg eller att koncentrera dig? Räkna
inte med tillfälliga svårigheter du har på grund av till exempel
stress.”
”Har du svårt att ta hand om dig själv, till exempel att tvätta dig
eller klä dig?”
”Har du svårt att kommunicera, till exempel med att förstå andra
eller att själv bli förstådd? (Om annat födelseland än Sverige:
Frågan avser inte svårigheter att kommunicera på grund av att
du eventuellt har ett annat modersmål än svenska.)”
Svarsalternativ:
1 Nej, inga svårigheter
2 Ja, vissa svårigheter
3 Ja, stora svårigheter
4 Kan inte alls

Övriga i befolkningen,
definition 1 (WG)

Personer som inte har svarat ”ja, stora svårigheter” eller ”kan
inte alls” på minst en av frågorna i WG:s frågebatteri ”Short
set” (se ovan vilka frågor som avses).

Personer med
funktionsnedsättning,
definition 2

Personer som ingår i gruppen ”Personer med
funktionsnedsättning, definition 1 (WG)” ovan, och/eller har
svarat ja på följande fråga:
”Har du någon fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning?”

Övriga i befolkningen,
definition 2

Personer som inte har svarat ”ja, stora svårigheter” eller ”kan
inte alls” på minst en av frågorna i WG:s frågebatteri ”Short
set” (se ovan vilka frågor som avses) och inte heller har
svarat ja på frågan om de har någon fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsnedsättning.
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