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Ämnesområde

Ämnesområde:
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Hushållens ekonomi

Statistikområde

Statistikområde:
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Hushållens utgifter

SOS-klassificering

Tillhör (SOS):

Ja

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.6

Statistiska centralbyrån (SCB)
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Marcus Vingren
019-17 63 12
fornamn.efternamn@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB)
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Marcus Vingren
019-17 63 12
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99).
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Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
Detta innebär bland annat att alla som arbetar med undersökningen har
tystnadsplikt. Det material som tas fram består endast av tabeller eller
uppgifter i avidentifierad form.

0.8

Gallringsföreskrifter

Undersökningen omfattas av Riksarkivets bevarandebeslut, dnr RA-MS
2007:64. Detta betyder att inga personuppgifter gallras, utan registret bevaras
med identiteter. Kassaböcker gallras kontinuerligt enligt gallringsbeslut
(SCB dnr 2010/130).

0.9

EU-reglering

Undersökningar om Hushållens utgifter genomförs i alla EU-länderna. För
att få jämförbarhet mellan de olika ländernas undersökningar har Eurostat
publicerat handboken ”HOUSEHOLD BUDGET SURVEYS IN THE EU
Methodology and recommendations for harmonization 2003”. Den
innehåller rekommendationer för undersökningens genomförande och
dessa har följts så långt som möjligt. Från och med 1999 redovisas
konsumtionen även efter ändamål enligt Eurostats rekommendationer, den
så kallade COICOP-indelningen (Classification Of Consumption by
Purpose). Rekommendationerna för denna klassificering finns på FN:s
webbplats.
Mikrodata levereras till Eurostat cirka vart femte år. Den senaste
leveransen avsåg 2009 års undersökning.

0.10

Syfte och historik

Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa
utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper. Viktiga
redovisningsgrupper definieras utifrån hushållens sammansättning samt
hushållens geografiska tillhörighet.
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför sedan år 1958, på uppdrag av
riksdagen, undersökningen Hushållens utgifter (HUT), tidigare kallad
Hushållens konsumtion, Hushållsbudgetundersökningen och
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Utgiftsbarometern. Undersökningar har tidigare genomförts 1958, 1969,
1978, 1985, 1988, 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 och 2009.
Syftet med HUT2012 är att ge information om kosthushållens utgifter
under år 2012. Statistiken skall spegla såväl storleken av hushållens
utgifter som hur utgifterna fördelas över ett antal olika varu- och
tjänstekategorier.

0.11

Statistikanvändning

Regeringskansliet
På regeringskansliet följer man förändringar av konsumtionen för olika
typer av hushåll. Dessutom används HUT vid studier om svaga och utsatta
grupper.
Konsumentverket
Konsumentverket använder statistik från undersökningen när de
utvärderar beräkningen av skäliga levnadskostnader. Konsumentverket
använder även HUT för att fånga upp tendenser eller förändringar som
kan behöva specialstuderas. Ju mer detaljerad statistiken är, desto större är
chanserna att också mindre förändringar fångas upp. Detta ökar
möjligheterna att vidta åtgärder i ett tidigt skede.
Livsmedelsverket
Livsmedelsverket använder HUT-material för att se hur mycket olika
hushållsgrupper lägger ned på olika grupper av livsmedel.
Nationalräkenskaperna (NR)
Använder HUT vid revidering av nivåer av hushållens konsumtion. Har
tidigare använt HUT för att skatta hushållens totala konsumtion
Konsumentprisindex (KPI)
HUT-materialet är en källa vid beräkningen av KPI.
Nationalräkenskapsmaterialet är KPI:s huvudkälla men HUT används i
vissa fall i kombination med Nationalräkenskaperna vid
vägningstalsberäkningar. HUT kan också användas vid val av lämpliga
representantprodukter i den så kallade varukorgen. KPI påverkar det så
kallade prisbasbeloppet som styr storleken på pensioner, grundavdrag,
studiemedel etc.
Övriga användare
Exempel på övriga användare är:
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Arbetsmarknadens organisationer
Budgetrådgivare
Massmedia

Användarråd för välfärdsstatistik
Innehållet i undersökningen beslutas i samråd med Användarrådet för
välfärdsstatistik som inkluderar representanter för Boverket,
Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet,
Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Institutet för social
forskning vid Stockholms universitet (SOFI), Konsumentverket, Institutet
för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, Socialstyrelsen
och Socialdepartementet.

0.12

Uppläggning och genomförande

Hushållens utgifter är en urvalsundersökning och insamlingen gjordes
löpande från första januari 2012 till sista december 2012. Urvalet bestod
av 7 500 hushåll där minst en person var i åldern 0-79 år. Data samlades
in med hjälp av kassabokföring, telefonintervju samt hämtades från ett
antal av SCB:s register. Urvalet fördelades slumpmässigt på 52
startveckor för bokföringen, vilket innebar en uppdelning på 52 lika stora
delurval. Samma insamlingsförfarande användes för varje delurval.
Nedan följer ett exempel på insamlingsförfarandet för delurval 1.
Vecka 50: Informationsbrev skickas till hushållen i delurval 1
Vecka 51: Inledande intervju
Hushållets sammansättning, sysselsättning och boendeform.
Hushållets köpta och sålda möbler, vitvaror och kapitalvaror de senaste 12 månaderna.

Vecka 51: Utskick av kassabok och kvittopåse till hushållet
Vecka 52: Instruktionssamtal
Intervjuaren ringer upp för att i detalj instruera hur hushållet ska bokföra sina utgifter.

Vecka 1-2: Bokföring av kassabok
Hushållet för kassabok i 14 dagar.
Hushållet kan även välja att skicka in kvitton istället för att notera sina utgifter i kassaboken.

Vecka 1: Andra intervju
Hushållets utgifter för ordinarie bostad, fritidsbostad, telefon, hemhjälp/hemtjänst, barnomsorg, bil,
försäkringar och resor under de senaste 12 månaderna.

Vecka 1, 2: Kontrollsamtal
Intervjuaren ringer hushållet för att kontrollera att allt fungerar som det ska samt löser eventuella
problem med bokföringen.
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Vecka 3: Tredje intervju
Kortfattade frågor om deltagandet i undersökningen. Intervjuaren påminner hushållet om att skicka
in kassaboken och eventuella kvitton.

Vecka 3: Insändning av kassabok och eventuella kvitton till SCB
Efter avslutad datainsamling samlades uppgifter in från olika register för
att få information om inkomst, utbildning och tomträttsavgäld m.m.

0.13

Internationell rapportering

Avidentifierade mikrodata levereras till Eurostat vart femte år. De senaste
leveranserna avsåg 2005 respektive 2009 års undersökning.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

En utredning är planerad att genomföras inför nästa undersökning år 2016.
Syftet med utredningen är att undersöka om det går att hitta möjligheter
för att underlätta för uppgiftslämnarna och därigenom öka andelen som
deltar i undersökningen.
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Målpopulationen i HUT utgörs av objekt av typen kosthushåll. Med
kosthushåll avses en grupp personer som bor tillsammans och har en så
gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett
meningsfullt sätt kan särskiljas. Idealt skulle man i HUT vilja genomföra en
undersökning som riktar sig till alla i Sverige permanent boende privata
kosthushåll, dvs. alla svenska kosthushåll som utgörs av personer som inte
stadigvarande ingår i institutionshushåll. Av praktiska skäl, främst på
grund av att äldre personer kan förväntas ha svårigheter att genomföra det
bokföringsarbete som undersökningen kräver, har man dock valt en
åldersavgränsad definition av målpopulationen. Målpopulationen i HUT
utgörs därför av samtliga i Sverige permanent boende privata kosthushåll
som inkluderar minst en person som är yngre än 80 år vid referensperiodens
utgång.
De egenskaper som undersökningen Hushållens utgifter vill mäta för år
2012 är hushållens utgifter och inkomster.

1.2

Statistiska målstorheter

De två viktigaste målstorheterna i HUT är:
-

Genomsnittlig utgift under året per kosthushåll och utgiftsslag
Genomsnittlig utgiftsandel under året per kosthushåll och
utgiftsslag

vilka skattas för ett flertal olika utgiftsslag.
Statistiken delas in i ett flertal grupper. Nedan beskrivs de olika
redovisningsgrupperna.
Hushållsgrupper
Hushållsgrupp delas in i Ensamstående utan barn, Ensamstående med 1
barn 0–19 år, Ensamstående med 2+ barn 0–19 år, Sammanboende utan
barn, Sammanboende med 1 barn 0–19 år, Sammanboende med 2 barn 0–
19 år, Sammanboende med 3 barn 0–19 år, Sammanboende med 4+ barn
0–19 år, Övriga sammanboende med barn samt Övriga.
Denna definition av hushåll innebär att man renodlar barnfamiljerna. För
att exempelvis tillhöra gruppen Sammanboende med ett barn 0–19 år får
det inte finnas något "barn" 20 år eller äldre i hushållet. Ensamstående
med barn både under och över 19 år samt ensamstående med barn över 19
år hamnar i gruppen Övriga. Sammanboende med barn över och under 19
år hamnar i gruppen Övriga sammanboende med barn. Sammanboende
med "barn" äldre än 19 år hamnar i gruppen Övriga.
Disponibel inkomst

HE0201_DO_2012
2014-02-27

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

8 (102)

Disponibel inkomst kommer från det SCB:s register Inkomst- och
taxeringsregistret som bygger på administrativa data från Skatteverket och
innehåller alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och
övriga negativa transfereringar.
Bostadstyp
Indelningen av bostadstyp gjordes med hjälp av telefonintervjusvaren från
frågorna om vilken typ av bostad hushållet bor i samt vilken typ av hus
hushållet förfogar över, vilket har lett till indelningarna Ägt småhus,
Hyresrätt och Bostadsrätt.
Konsumtionsenhet
I statistiken redovisas genomsnittligt antal konsumtionsenheter i de olika
redovisningsgrupperna. Konsumtionsenhetsskalan är ett viktsystem som
tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn
till med hjälp av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den
konsumtionsvikt som gäller för hushållet kan man göra mer rättvisande
jämförelser av utgifterna mellan individer i olika hushållsgrupper. Den
svenska konsumtionsenhetsskalan har reviderats och av den anledningen
visas här både nya och gamla skalan för att kunna göra jämförelser bakåt i
tiden. Den nuvarande skalan heter Konsumtionsenhetsskala 2004.
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Konsumtionsenhetsskala

Före år
2004

Från och
med år 2004

Ensamboende och första vuxen i samboförhållande

1,00

1,00

Andra vuxen i samboförhållande

0,58

0,51

Ensamstående med delat boende

1,12

-

Ytterligare vuxen

0,61

0,60

Barn 0–19 år

0,48

-

Första barnet 0–19 år

-

0,52

Andra och påföljande barn 0–19 år

-

0,42
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Utflöden: statistik och mikrodata

Statistiken över hushållens utgifter sprids i form av pressmeddelande och
tabeller på SCB:s webbplats, www.scb.se/he0201. På webbplatsen finns
också resultaten av statistiken inlagt i Statistikdatabasen (SSD), där
tabelluttag kan göras för ett antal variabler. Statistiken sprids även i form
av tabeller i Statistisk årsbok för Sverige.
Mikrodata: Slutregister från undersökningen lagras i SQL-miljö.
Avidentifierade mikrodata kan göras tillgängligt via SCB:s leveranssystem
MONA, efter en sekretessprövning.

1.4

Dokumentation och metadata

Statistiken dokumenteras enligt SCB:s dokumentationssystem.
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i innevarande
dokument, Dokumentation av statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet
beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). Detaljerad information om
mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av mikrodata (MetaPlus).
Samtliga dokumentationer finns på SCB:s webbplats, www.scb.se/he0201.
Utöver ovanstående skapas för varje undersökning en variabelbeskrivning
som innehåller information om bakgrunds- och klassificeringsvariabler
samt inkomst- och utgiftsvariabler. Variabelbeskrivning skickas efter
förfrågan ställd till undersökningens kontaktperson.
Nedan angivna skrifter ger fördjupad information om undersökningen.
Dessa kan beställas från SCB (Statistikservice), telefon 08-506 948 01, epost: publ@scb.se
Ersättningens och uppgiftslämnarbördans betydelse för kvaliteten i
undersökningarna om hushållens utgifter. Lindström, Håkan
An Application of Generalized Precision Functions in the 1985 Swedish
Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:10). Lindström &
Lundquist
Krisgruppsarbetet och räknarexprimentet i HUT 88 (R&D Report
1989:14). Lindström, Håkan
Design and Quality of the Swedish Family Expenditure Survey (R&D
Report 1989:7). Lindstöm, Lindkvist, Näsholm
An Experiment with Incentives (R&D Report 1991:10). Lindström, Håkan
Seasonal variation and Response Behaviour in Swedish Household
Expenditure survey (1991:10). Lundquist, Peter
Reducing Nonresponse Rates in Family Expeniture Survey by Forming Ad
Hoc Task Forces (R&D Report 1991:10). Lyberg, Lars
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A study of Errors in Swedish Consumptions Data (R&D Report 1991:10).
Ribe, Martin
Översyn av HBS (HUT, HBU, Utgiftsbarometern) inför 2003 års
undersökning (Bakgrundsfakta till Befolknings- och Välfärdsstatistik
2003:2). Hansson, Katarina, Sandqvist, Agneta
Den nya HUT:en (Bakgrundsfakta till Befolknings- och Välfärdsstatistik
2004:6). Hansson, Katarina, Thorsson, Henrik och Andersson, Åsa
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Målpopulationen i HUT utgörs av objekt av typen kosthushåll. Med
kosthushåll avses en grupp personer som bor tillsammans och har en så
gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett
meningsfullt sätt kan särskiljas. Idealt skulle man i HUT vilja genomföra
en undersökning som riktar sig till alla i Sverige permanent boende
privata kosthushåll, dvs. alla svenska kosthushåll som utgörs av personer
som inte stadigvarande ingår i institutionshushåll (äldreboende,
långvården osv.). Av praktiska skäl, främst på grund av att äldre personer
kan förväntas ha svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som
undersökningen kräver, har man dock valt en åldersavgränsad
målpopulationsdefinition. Målpopulationen i HUT utgörs därför av
samtliga i Sverige permanent boende privata kosthushåll som inkluderar
minst en person som är yngre än 80 år vid referensperiodens utgång.
SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) avseende 2011-10-31, 201211-30, 2012-04-30 och 2012-07-31 utgör rampopulationen. Rampopulationen härrör alltså till fyra tillfällen, detta då urvalsdragning görs fyra
gånger under undersökningen för att uppgifterna från ramen ska vara så
aktuella som möjligt. Registret innehåller personer som var folkbokförda
just den dagen. Registret innehåller inte någon information om kosthushåll
men har information om vilka personer som hör till en familj enligt
folkbokföringsuppgifter. Denna information utnyttjas vid
urvalsdragningen, se avsnitt 2.2 Urvalförfarande.

2.2

Urvalsförfarande

Från ramen dras 7 500 individer i ålder 0–79 år i ett stratifierat urval.
Stratumen är (antal personer inom parentes):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ensamstående far med barn (1 200)
Ensamstående mor med barn (1 000)
Ensamstående man utan barn (1 600)
Ensamstående kvinna utan barn (900)
Make/maka/sambo med barn (900)
Make/maka/sambo utan barn (900)
Övriga (1 000)

Stratumindelningen baseras på uppgifter om familjetyp i SCB:s Registret
över totalbefolkningen (RTB). Individerna kopplas sedan samman med de
familjemedlemmar som finns i RTB och det är dessa familjer som utgör
de huvudsakliga undersökningsobjekten. Eftersom uppgiften om familjemedlemmar är skapad genom logiska samband av folkbokföringsuppgifter
görs en extra kontroll över hushållsmedlemmar vid inledningsintervjun.
Urvalet av hushåll delas slumpmässigt på 52 lika stora grupper där varje
grupp tilldelas en av de 52 startveckorna för bokföring. Syftet med denna
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fördelning över året är att fånga in den säsongmässiga variationen av
utgifterna och dess sammansättning.
Urvalet drogs vid fyra tillfällen (en gång per kvartal). Anledningen till att
urval dras vid fyra tillfällen är att få så aktuella uppgifter från ramen som
möjligt.

2.3

Mätinstrument

Undersökningen har genomförts med datorstödd telefonintervju samt att
hushållen har fått föra kassabok, se bilagor sist i dokumentet. I
telefonintervjun kartläggs hushållet och utgifterna för ordinarie bostad,
fritidsbostad, drivmedel för bil, telefon, försäkringar, resor, vissa avgifter
samt inköp av vissa möbler, vitvaror och kapitalvaror. Alla utgifter som
besvaras i telefonintervjun motsvarar de senaste 12 månaderna.
Hushållen får även under en tvåveckors period föra detaljerad kassabok. I
kassaboken ska även hushållen markera kön och ålder om utgiften är till
en specifik person i hushållet. Hushållen ska även göra en markering vid
utgifter som är miljömärkta eller ekologiska.
En del utgifter såsom tomträttsavgäld, fastighetsskatt (egna hem och
fritidshus), och skattepliktiga förmåner hämtas från Inkomst- och
taxeringsregistret. Från detta register hämtas även disponibel inkomst.
Dessa uppgifter avser 31/12. Utbildningsnivå hämtas från registret
Befolkningens utbildning medan födelseland hämtas från RTB.
Alla utgifter som besvaras i telefonintervjun motsvarar de senaste 12
månaderna, vilket gör att de som svarar i början av året svarar även för
föregående år. Hushållen för kassabok under en två veckors period, efter
det multipliceras dessa utgifter med 26 för att få att motsvara 12 månader.
Dessa mätningar gör att utgifterna inte speglar exakt samma mätperiod
under året och kan skapa mätproblem.
Vid redovisningen av miljömärkta och ekologiska varor bör det påpekas
att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats
upp. I vissa fall när konsumenterna köper en vara är de helt enkelt inte
medvetna om den är eller inte är miljömärkt eller ekologisk.

2.4

Insamlingsförfarande

Datainsamling sker dels via tre stycken datorstödda telefonintervjuer, via
administrativa register och dels via de kassaböcker som hushållen själva
fyller i (se 2.3 Mätinstrument). De utvalda hushållen har även möjlighet
att sända in kvitton. Alla kontakter med hushållen sker via post och/eller
telefon.
De utvalda hushållen får via post först ett informationsbrev (missiv) med
anvisningar om hur undersökningen går till och vilka moment som ingår. I
detta missiv medföljer bland annat en beskrivning av hur kassaboken skall
fyllas i. Här informeras även om att det är möjligt att skicka in kvitton
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som ett alternativ till att bokföra i kassaboken. Det utvalda hushållet skall
i kassaboken bokföra alla inköp under 14 dagar så noggrant som möjligt.
Telefonintervjuerna är indelade i tre delar. En inledningsintervju, en
intervju under undersökningsperioden och en avslutningsintervju. Dessa
intervjuer kompletterar den information som kommer SCB tillhanda via
kassaboken/kvittona. Bland annat ställs frågor om hushållets
sammansättning, sysselsättning och boende.
Inledningsintervjun görs i samband med den första kontakten med det
utvalda hushållet. I denna intervju informeras uppgiftslämnaren om
undersökningens upplägg och därefter ställs ett antal frågor. Dessa frågor
bifogades missivet i form av en varulista för att uppgiftslämnaren ska ha
kunnat förbereda sig innan.
Den andra intervjun görs innan eller under själva bokföringsperioden och
behandlar ett antal utgiftsfrågor som även dessa har skickats till det
utvalda hushållet innan.
Avslutningsintervjun har som syfte att dels följa upp bokföringsperioden
men även för att ge uppgiftslämnaren en chans att beskriva hur det varit
att ha deltagit i undersökningen.

2.5

Databeredning

Svaren från intervjuerna registreras direkt av intervjuaren vid
intervjutillfället. Beloppskontroller görs vid dataregistreringen i samband
med intervjutillfället. Intervjuarna granskar kassaböckerna när de kommer
in till SCB, ibland görs justeringar i samråd med kontaktpersonen i
hushållet. Efter granskning skannas kassaboken till en databas. I
databasen kodas varorna och tjänsterna via ett lexikon som är uppbyggt
med hjälp av COICOP-koder. IT-verktyget som används vid kodning
kallas PRISMA.
I intervjun skriver man till personer som inte ingår i det så kallade RTBhushållet. Efter intervjun kontrolleras personnumren på de tillskrivna
personerna i telefonintervjun. Vid ofullständiga personnummer har
personen sökts med hjälp av andra variabler såsom kön, län, kommun
och/eller postnummer i RTB. Sökningen har utförts i applikationen
PersonNrSök.
Granskning av kassabok
• kontroll mot intervjufil när det gäller avregistreringskod (deltagit,
ej deltagit fullständigt). Kriterier för "deltagit" är att
kassabok/kvitton har skickats in samt att hushållen som minst har
deltagit i inledningsintervjun, se även avsnitt 0.12 Uppläggning
och genomförande.
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•

kontroll av COICOP-koder (kontrollera att alla köp har blivit
klassificerade enligt rätt COICOP-kod). Ett antal justeringar görs.

•

kontroll av orimliga värden. Belopp i 1:a och 10:e decilen listas.
Ett antal justeringar görs.
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Granskning av telefonintervju
• kontroll mot kassaboksfil när det gäller avregistreringskod
(deltagit, ej deltagit fullständigt). Kriterier för "deltagit" är att
kassabok/kvitton har skickats in samt att hushållen som minst har
deltagit i inledningsintervjun, se även avsnitt 0.12 Uppläggning
och genomförande.
•

genomgång av kommentarer till intervjun. Vid flera tillfällen i
intervjun ges utrymmet till kommentarer gällande
intervjufrågorna. Ett antal justeringar görs.

•

kontroll av orimliga värden. Dessa kontroller görs dels i samband
med intervjun och dels i efterhand av ämnespersonal.
Beloppskontrollerna är olika för olika typer av utgifter. Ett antal
justeringar görs.

•

vid partiellt bortfall görs medelvärdesimputeringar.

Sammanställning av slutligt observationsregister för externa användare
Det slutliga observationsregistret för användare utanför SCB är uppdelat i
en hushållsfil och en individfil.
Hushållsfil
• Utgiftsdata hämtas från kassabok, intervju och kontrolluppgifter
från deklarationerna (COICOP-koder och beloppsgränser avgör
vilka utgifter som ska hämtas från kassabok respektive intervju).
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•

Utgiftsdata från kassaboken räknas upp till årsdata genom
multiplicering med 26.

•

Utgiftsdata från intervjun räknas upp med hjälp av information om
utgifter samt hur många månader utgiften gällde.

•

Övriga hushållsvariabler förutom utgifter sammanställs i
hushållsfilen. I det slutliga observationsregistret avseende
hushållsfilen finns följande variabler:
Variabelnamn:

Beskrivning

bantvuxz
begsz
bantbrnz
btotindz
bbotyp
bbofor
bantrum
bboyta
bhreg

antal vuxna i kosthushållet
hushållstyp i kosthushållet
antal barn, 0-19 år, i kosthushållet
totala antalet individer i kosthushållet
typ av boende
typ av förfogande över bostaden
antal rum i bostaden
bostadens yta
h-region

Statistiska centralbyrån
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bkez
bke04z
cdisp04z
bvikt
bcdz
bkviz
bkvz
totrad
UX…
lopnr
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antal konsumtionsenheter i kosthushållet
enl. KE-skalan SOU:2002:73
antal konsumtionsenheter i kosthushållet
enl. KE-skalan 2004
hushållets disponibla inkomst enl. nytt
inkomstbegrepp 2004
vikt, används vid uppräkning till
populationsnivå
decilgrupp (inkomstklasser)
kvintilgrupp (inkomstklasser)
kvartilgrupp (inkomstklasser)
totala utgifterna
utgiftsvariabler (alla börjar på U)
identitetsnummer för kosthushållet

Individfil
• I det slutliga observationsregistret avseende individfilen finns
följande variabler:
Variabelnamn:

Beskrivning

lopnr
bvikt

identitetsnummer för kosthushållet
vikt, används vid uppräkning till
populationsnivå
ordningsnummer inom hushållet
sysselsättningsnivå
ålder
kön
disponibel inkomst
utbildningsnivå
hushållsföreståndare/inte
hushållsföreståndare.

bordnr
bsyssel
bald
bkon
cdisp
bsunniv
bkf
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Uppräkningsförfarandet är justerat för att kompensera bortfallet.
Medelvärdesberäkningarna, som är baserade på kvotskattningar, är
approximativt väntevärdesriktiga. Skevheten i dessa borde dock vara
försumbara för resultat som baseras på 50 eller fler observationer. I den
mån skevhet uppträder beror det främst på bortfalls- och mätfel.
Varje hushållsvikt vägs med en faktor som beror på antal medlemmar i
kosthushållet. Statistiken framställs med en kalibreringsestimator. I syfte
att reducera urvalsfelet och bortfallsfelet utnyttjas registerinformation som
samvarierar med utgifter och svarsbenägenhet. Utnyttjade
registervariabler är H-region, ålder (klassindelad), född i Sverige och i
övriga länder (urvalspersonen), samt disponibel inkomst (klassindelad).
För samtliga utgifter redovisas osäkerhetsmått i form av
konfidensintervall. De osäkerhetstal (1.96*standardavvikelsen) som
redovisas i tabellerna ger intervall som med 95 procents sannolikhet
innehåller de sanna värdena. Om det dessutom finns systematiska fel blir
dock sannolikheten lägre än den avsedda.
För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och denna summa
divideras sedan med antal hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna
för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således
på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller
inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss
vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll som hade
den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod.

3.2

Redovisningsförfaranden

Statistiken publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se/HE0201.
Se även avsnitt 1.3, Utflöden: statistik och mikrodata.
Specialbearbetningar av grundmaterialet går att beställa från SCB. I vissa
fall måste en prövning ske av sekretesskäl, innan materialet kan lämnas ut.
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4.1

Produktionsversioner
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Hushållens utgifter

Register
Registervariant
Registerversion

Hushåll
2012

Hushållens utgifter

Register
Registervariant
Registerversion

Individ
2012

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata. Klicka
dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Arkivering är inte aktuellt ännu.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Bortfallet i undersökningen var högt. En studie av bortfallet visade att
vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.
Detta gör att resultaten måste tolkas med försiktighet.
Det höga bortfallet medför att en utredning kommer att genomföras innan
nästa undersökning, se 0.14 Planerade förändringar i kommande
undersökningar.
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Bilaga 2 Frågor och instruktioner – intervju 1
Kartläggning av personerna i hushållet
Vårt hushåll är definierat på samma sätt som i HEK, d v s kosthushåll. När
du gör WINDATI-intervjun ser du hur RTB-hushållets sammansättning
var vid urvalstillfället.
Det s.k. kosthushållet består av de personer som delar bostad med och i
huvudsak har gemensam ekonomi med urvalspersonen (up):
Inneboende eller personer anställda i hushållet ska inte tas med.
Personer, som är tillfälligt frånvarande, ska medräknas om de förväntas
återkomma till hushållet. Tillfälligt frånvarande kan t.ex. vara personer
som studerar på annan ort men är skrivna på samma adress som up. Ett
annat exempel är de som veckopendlar till sitt arbete.
I följande fall klassificeras hushållet som övertäckning och ska inte ingå i
undersökningen:
a) Up är avliden
b) Up har flyttat utomlands och förväntas inte återkomma under
bokföringsperioden
c) Up bor på ålderdomshem, sjukhem eller gruppboende (sk särskilt
boende med heldygnsomsorg) eller är intagen på psykiatrisk
vårdinrättning eller fängelse under hela bokföringsperioden där
han/hon inte kan betraktas ha en egen ekonomi
Intervjun börjar så här:
Enligt de uppgifter vi har består ert hushåll av följande personer:
Vilka av dessa ingår fortfarande i hushållet?
Vem/vilka har tillkommit? Ange förnamn och hela personnumret för
tillkomna personer.
Räkna med de personer som bor hos dig och i huvudsak har gemensam
ekonomi med dig! Börja med dig själv!
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Fråga T1 – T18
Förnamn

Fråga T1 – T18
Personnummer

Fråga T1 – T18
1 Ingår
2 Lämnat
3 Tillkommit

Fråga T1 – T18
Kön:
1 Kvinna
2 Man

Fråga T1 – T18
Hur gammal är (namn)…?
Sysselsättning

Fråga PX1

Är (namn) …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HE0201_DO_2012
2014-02-27

Make/maka/registrerad partner/sambo
Barn eller make/makas/sambos barn/fosterbarn
Svärson/svärdotter
Syskon (BROR/SYSTER)/fostersyskon/styvsyskon
Svåger/svägerska
Syskonbarn
Förälder/förälders make (a) eller sambo
Svärfar/svärmor
Morförälder/farförälder
Barnbarn
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11 Annat
F9 Vill ej svara
Fråga PX2
Vilken av följande sysselsättningar hade (namn) den längsta tiden under
de senaste 12 månaderna?
1 Anställd
2 Företagare i eget AB
3 Företagare – ej eget AB
4 Jordbrukare
5 Studerande
6 Arbetssökande
7 Pensionär/Hemmafru/Hemmaman (ÄVEN ”FÖRTIDSPENSIONÄR”)
8 Annan sysselsättning

Fråga PX3
Vilket yrke hade (namn) den längsta tiden under de senaste 12
månaderna?

Fråga PX4
Vilka var de huvudsakliga arbetsuppgifterna i det yrket?
Instruktion till fråga PX3 och PX4
Börja med att skriva de första bokstäverna i yrket. I detta exempel letar vi
efter en lärare på högskolan.
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Klicka på Lärare, högskola. Texten läggs i svarsboxen:

Tryck enter – eller OK

Om yrket inte finns i listan
Sudda bort de bokstäver du skrivit i rutan och skriv 1. Enter.
+ enter
Sedan kommer frågorna
SKRIV YRKET I KLARTEXT …
och
Vilka var de huvudsakliga arbetsuppgifterna i det yrket?

Vi använder samma definitioner som i AKU när det gäller
arbetsmarknadsinsatser. Arbetsförmedlingen har många program och
aktiviteter och det kan vara svårt att veta vad som vad som betraktas som
studier och vad som betraktas som arbete.
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Avgörande för klassificeringen är om UP deltar i arbetsplatsens
produktion av varor och tjänster eller inte. När det gäller
arbetsmarknadspolitiska program som räknas som arbete gäller att UP får
lön och företaget får något form av ekonomiskt stöd. I de fall programmet
betraktas som studier får UP inte någon lön från ”arbetsgivaren” utan får i
stället aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Start av näringsverksamhet är
det enda program där UP får aktivitetsstöd men ändå betraktas som arbete.
Följande program och aktiviteter betraktas som arbete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anställning med lönebidrag
Anställningsstöd
Instegsjobb
Nystartsjobb
Offentligt skyddat arbete (OSA)
Samhall
Start av näringsverksamhet (Starta eget-bidrag)
Särskilt nystartsjobb
Trygghetsanställning
Utvecklingsanställning

Utgifter för möbler, hushållsutrustning,
transportmedel och fritid och underhållning
Generella instruktioner till frågorna som handlar om möbler,
hushållsutrustning, transportmedel och fritid och underhållning.
Om hushållet köpt en vara på kredit eller avbetalning (räntefritt köp eller
dyl.) ska det pris hushållet skulle ha fått betala om varan köpts kontant
som ska anges.
Utöver att fråga om pris så frågar vi efter varje utgiftsgrupp (möbler,
hushållsutrustning, transportmedel och fritid och underhållning) ifall
någon av de ingående varorna har köpts begagnat.
Vi vill endast veta de varor som har kostat 500 kr eller mer.
Ändringar, nya frågor eller omformuleringar från föregående
undersökningsomgång markeras med *.
Möbler och inventarier
Varje enskild vara som angivits i varulista 1 får en egen fråga.
Förvaringsmöbler kan vara skåp, garderober, byråer etc.
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Om hushållet har köpt ett möbelpaket som t.ex. soffa och fåtöljer, försök
att dela upp utgifterna på respektive varuslag.
Hushållsutrustning
Varje enskild vara som angivits i varulista 1 får en egen fråga.
Transportmedel
Varje enskild vara som angivits i varulista 1 får en egen fråga.
Bilköp
När det gäller bilköp vill vi veta om hushållet lämnat någon inbytesvara. I
intervjun frågar vi:
1.
2.
3.
4.

hur mycket bilen kostade
om bilen köpts privat eller av bilhandlare
om hushållet lämnade en gammal/annan bil i inbyte
hur mycket hushållet fick för inbytesbilen

Fritid och underhållning
Varje enskild vara som angivits i varulista 1 får en egen fråga.

Utgifter för möbler
Fråga BMFSOFA
Nu kommer jag att ställa några frågor om möbler. Det är dom möblerna
som fanns uppräknade i informationsbrevet. Jag kommer att räkna upp var
och en av möblerna och jag skulle vilja veta om du/ni/ditt hushåll har köpt
någon (eller några) av dessa under de senaste tolv månaderna.
OM IP SÄGER ATT HUSHÅLLET INTE KÖPT NÅGRA MÖBLER,
FRÅGA OM IP LÄST IGENOM INFORMATIONSBREVET....
OM IP EJ LÄST IGENOM INFORMATIONSBREVET, SÄG ATT VI
GÅR IGENOM FÖR SÄKERHETS SKULL....
Soffa?
1 JA
2 NEJ
3 HAR INTE KÖPT NÅGRA MÖBLER
HE0201_DO_2012
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F9 VET EJ/VILL EJ SVARA
Fråga B0511101
Köptes den ny eller begagnad?
1 NY
2 BEGAGNAD
F9 VET EJ/VILL EJ SVARA

Fråga U0511101
Hur mycket kostade soffan?
Om du/ni köpt soffan på kredit eller avbetalning vill vi veta det pris du/ni
skulle ha betalat om du/ni köpt soffan kontant.
F9 VET EJ/VILL EJ SVARA
Och så vidare för nedanstående kategorier, dock så bortfaller frågan
om varan köptes ny eller begagnad i de frågor där svaren skall
skrivas i fritext (se exempel i Windati).
Fåtölj
Stol/Stolar
Bord
Säng/sängar
Bokhylla
Förvaringsmöbler
Utemöbler
Några andra möbler
eller inventarier

Exempelvis mattor, konst, armatur etc., I fritext
anges ifall varan köpts ny eller begagnad och
till vilket pris

EVKOMA
Här kan du som intervjuare skriva eventuella kommentarer om möbler.
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Utgift för hushållsutrustning
Kombinerad kyl/frys

Anges inte specifikt i varulistan

Kyl
Frys
Sval
Spis
avses kombinerad spis och ugn

Med spis

Spishäll/inbyggnadshäll

Anges inte specifikt i varulistan

Ugn/Inbyggnadsugn
varulistan

Inbyggnadsugn anges inte specifikt i

Mikrovågsugn
Diskmaskin
Tvättmaskin
Torktumlare
Torkskåp
Annan större
hushållsutrustning

Exempelvis mangel, symaskin etc., i fritext
anges ifall varan köpts ny eller begagnad och
till vilket pris

Dammsugare
Annan större
städutrustning

Exempelvis ångtvättmaskiner, ångtvättar (i
fritext anges ifall varan köpts ny eller
begagnad och till vilket pris).

Mindre elektrisk
hushållsutrustning

Exempelvis brödrost, vattenkokare,
espressomaskin etc., i fritext anges ifall varan
köpts ny eller begagnad och till vilket pris.

Större verktyg och
trädgårdsredskap
Exempelvis gräsklippare etc., i fritext
anges ifall varan köpts ny eller begagnad och till vilket pris.
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EVKOMB
Här kan du som intervjuare skriva eventuella kommentarer om vitvaror.

Utgift för transportmedel
Bil
Motorcykel
Moped
Scooter

EU-moped eller vespa

Husvagn
Släpvagn
Båt
Båtmotor
Cykel
Övriga transportmedel

Exempelvis husbil eller snöskoter (dessa är
något svårkodade då husbil egentligen tillhör
fritidsutrustning och snöskoter tillhör
motorcyklar därför får vi koda dessa
manuellt). I fritext anges ifall varan köpts ny
eller begagnad och till vilket pris).

EVKOMC
Här kan du som intervjuare skriva eventuella kommentarer om vitvaror.
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Utgift för fritid och underhållning
Mobiltelefon
Telefon
IP-telefon
TV-apparat

Alla typer av tv-apparater, lcd, plasma, led och
crt (tjock-tv)

Projektor
Digitalbox

Externa boxar för alla typer av sändningar;
markbundet, satellit etc.. Det finns tvapparater med inbyggd digitalbox men det är
vi inte intresserade av att särskilja.

Mediaspelare

Samlingsnamn över all den teknik som finns
idag för att hantera ljud och bild, i fritext
anges ifall varan köptes ny eller begagnad och
till vilket pris

Spelkonsol
Exempelvis Playstation, XBOX etc.
Dator
stationär
Datorutrustning

Navigationsutrustning

Bärbar,
Exempelvis skrivare, nätverksutrustning,
externa hårddiskar etc., i fritext anges ifall
varan köptes ny eller begagnad och till vilket
pris
Fastmonterad navigator, mobil GPS etc.

Kamera
digital som analog stillbildskamera
Filmkamera

Såväl

Såväl digital som analog filmkamera

Kikare
Större fritidsutrustning

Exempelvis dykutrustning, kanot etc., i fritext
anges ifall varan köptes ny eller begagnad och
till vilket pris

Musikinstrument
Övrigt inom fritid

Exempelvis jakt- och fiskeutrustning etc. även
idrottsutrustning. I fritext anges ifall varan
köptes ny eller begagnad och till vilket pris.

EVKOMD
Här kan du som intervjuare skriva eventuella kommentarer om utgifter
avseende fritid och underhållning.
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Sålda varor avseende möbler, hushållsutrustning,
transportmedel och fritid och underhållning?
Fråga BFIMF
Har du/ni sålt någon/några möbler, hushållsutrustning, transportmedel
eller fritid och underhållning de senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F9 VET EJ
Fråga UFIMF
Vad har du/ni sålt och hur mycket fick du/ni betalt för den/det?
F9 VET EJ/VILL EJ SVARA
SKRIV FÖRST VARAN OCH SEDAN DESS PRIS MED
MELLANSLAG, DÄREFTER EV NY VARA OCH DESS PRIS
TEX: SPIS 1200 BORD 200

Hushållets boende
Fråga BBOTYP
Nu kommer jag att ställa några frågor om hur du/ni bor.
Vilken typ av hus bor du/ni i? Är det en jordbruksfastighet, ett småhus
eller är det ett flerbostadshus?
1 JORDBRUKSFASTIGHET
2 SMÅHUS (EN- ELLER TVÅFAMILJSHUS,
RADHUS, KEDJEHUS
ELLER LIKNANDE)
HE0201_DO_2012
2014-02-27

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

33 (102)

3 FLERBOSTADSHUS ELLER ANNAN TYP
AV HUS
Instruktion till fråga BBOTYP:
Här vill vi veta hur hushållet bor, d v s den ordinarie bostaden. Om
hushållet tillfälligt är på annan ort, t.ex. i fritidshuset, är det den ordinarie
bostaden som avses.

Fråga BBOFOR (om alt 2,3 i fråga BBOTYP)
På vilket sätt förfogar du/ni över bostaden?
1 INNEBOENDE
2 TJÄNSTEBOSTAD
3 HYR (ÄVEN ANDRAHANDSLÄGENHET)
4 ÄGER BOSTADSRÄTT
5 ÄGER SMÅHUS
6 ANDELSLÄGENHET (ÄVEN LÄGENHET I EGEN
HYRESFASTIGHET)
7 ÄGARLÄGENHET

Instruktion till fråga BBOFOR:
För dem som bor i andelslägenhet ställer vi endast frågan om
hemförsäkring eftersom det är svårt att skilja ut kostnaden för den egna
bostaden.
Det finns hushåll som bor i en bostadsrätt som man hyr. Ange i så fall
”HYR”.
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Fråga BANTRUM (om alt 1-5 och 7 i fråga BBOFOR eller alt 1 i
fråga BBOTYP)
Hur många rum har bostaden förutom kök/kokvrå?

F9 VET EJ/VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BANTRUM:
Som rum räknas ett utrymme om minst 6 kvadratmeter med fönster.

Fråga BBOYTA (om alt 1-5 och 7 i fråga BBOFOR eller alt 1 i fråga
BBOTYP)
Hur stor är bostadens yta i kvadratmeter?
F9 VET EJ/VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBOYTA:
Som bostadsyta räknas yta av alla för bostadsändamål avsedda rum (inkl.
bad-, tvättrum, hallar, garderober) jämte kök ovan mark. Yta av gillestuga,
garage, källare, oinredd vind, pannrum och tvättstuga ska inte medräknas.
För studentrum, ta upp ytan av själva rummet.

Avslut
Fråga AVSLUT1
Nu är vi färdiga med den första delen av intervjun.
När vi fortsätter i den andra delen av intervjun kommer jag att
ställa frågor om sådana utgifter som kan vara svåra att fånga upp
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i kassaboken.
De utgiftsområden jag kommer att ställa frågor om är:
1 Bostaden
2 Fritidshus, även om du inte hyr/äger nu men har hyrt/ägt
under de senaste 12 månaderna.
3 Telefon mm (även kabel-tv och Internetabonnemang)
4 Barnomsorg
5 Bil (egen och lånad/hyrd)/MC/Moped/Skoter
6 Resor
7 Sjuk- och/eller olycksfallsförsäkring
Är det något av dessa områden som du inte haft utgift för under de senaste
12 månaderna?
STRYK PÅ DIN OCH PÅ UP:S VARULISTA

Fråga AVSLUT1A
PÅMINN IP OM ATT DU SKA SKICKA UT EN KVITTOPÅSE,
KASSABOK OCH EN NY LISTA MED VAROR OCH TJÄNSTER.
BERÄTTA OM DU HAR STRYKT VAROR/TJÄNSTER FRÅN
"VARULISTAN".
BERÄTTA ATT DET RÄCKER MED DEN SENASTE UTGIFTEN!
GLÖM INTE ATT STRYKA PÅ DIN OCH PÅ UP:S VARULISTA
Fråga EVKOM1
HÄR KAN DU SKRIVA DINA KOMMENTARER OM HUR
INTERVJUN HAR GÅTT
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Bilaga 3 Frågor och instruktioner – intervju 2
Jag kommer att börja intervjun med att ställa frågor om utgifter för
bostaden.
Om du inte kan det exakta beloppet vill jag att du försöker att uppskatta
hur stor utgiften var. Detta gäller alla frågor om utgifter i denna intervju.
TRYCK 1 OCH ENTER

Utgifter för boende
Ägt småhus
Fråga BBFHOMB
Har du/ni haft utgifter för om- och/eller tillbyggnad på huset som du/ni
bor i, under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFHOMB:
Med om- och tillbyggnad avses ändring som ökar byggnadens
användbarhet eller standard t.ex. utökning av bostadsytan, inredning av
vind, källare etc. Här inkluderas även anskaffning av något som inte
tidigare funnits, t.ex. installation av centralvärme eller olika
energibesparande åtgärder t.ex. tilläggsisolering.
Uppgifter om hushållens egna utgifter för om- och tillbyggnad har tagits
med för att man ska kunna skilja dessa utgifter från utgifterna om
underhåll och reparation.
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Med underhålls- och reparationsarbeten avses arbete som bevarar
byggnaden i dess ursprungliga skick. T.ex. ommålning, tapetsering,
lagning av väggar, tak eller golv, reparation av värmepanna (eller utbyte
mot en likvärdig panna),
Radonsanering räknas som reparation/underhåll eftersom det handlar om
att återställa huset i beboeligt skick.
Garage inkluderas i bostaden. Utgifter för om- och tillbyggnad samt
underhålls- och reparationsarbeten när det gäller garaget ska därför räknas
med.
Räkna inte med underhåll av trädgård, uthus och liknande.

Fråga UBAHOMB
Hur stor utgift har du/ni haft den senaste tolvmånadersperioden för omoch/eller tillbyggnad?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBFHREP
Har du/ni haft utgifter för underhåll och/eller reparationer på huset som
du/ni bor i under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFHREP:
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Med underhålls- och reparationsarbeten avses arbete som bevarar
byggnaden i dess ursprungliga skick, t.ex. ommålning, tapetsering,
lagning av väggar, tak eller golv, reparationer av värmepanna.
Radonsanering räknas som reparation/underhåll eftersom det handlar om
att återställa huset i beboligt skick.
Räkna inte med underhåll av trädgård, uthus och liknande.
Utgifter för ombyggnad och tillbyggnad tas upp i fråga UBAHOMB.
Om hushållet bytt ut något i huset som t.ex. tvättmaskin eller kylskåp så
ska detta inte med här. Det fångar vi upp i inledningsintervjun.

Fråga U043H
Hur stor utgift har du/ni haft den senaste tolvmånadersperioden för
underhåll och/eller reparationer?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFHLAN
Har du/ni haft lån på fastigheten den senaste tolvmånadersperioden?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFHLAN:
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’JA’ ska anges på frågan även om lånet slutbetalats under den senaste
tolvmånadersperioden. Se vidare under instruktion till fråga BBSHLAN.

Fråga UBSHLAN
Hur stor var din/er senaste utgift för räntor på lånet?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSHLAN
Hur många månader gällde ränteutgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBSHLAN:
För dem som inte haft lån under hela den senaste tolvmånadersperioden:
Notera i SLUTKOMM hur många månader man har haft lånet under den
senaste tolvmånadersperioden.

Fråga BBFHLAS
Kan du säga på ett ungefär hur stort lånet är på bostaden?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFHLAS:
Denna fråga ställs endast till dem som har lån men som inte vet hur stor
den senaste ränteutgiften var. Med hjälp av lånets storlek kan vi i
efterhand räkna ut en ungefärlig ränteutgift.
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Fråga BBFHVTP
Vilket/vilka uppvärmningssätt (eller bränsle) har ni haft under de senaste
12 månaderna?
ANGE TEX 1 3
1

El, värmepump, jordvärme (BERGVÄRME, MARKVÄRME,
TAKVÄRME, SJÖVÄRME, GOLVVÄRME, LUFTVÄRME,
JORDVÄRME)
2 Olja
3 Ved, flis/spån
4 Fjärrvärme (ÄVEN KVARTERSCENTRAL FÖR
FJÄRRVÄRME)
5 Annat (TEX: GAS, PELLETS)
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UBSHELV
Hur stor var den senaste utgiften för hushållsel och eluppvärmning totalt?
7 IP KAN EJ SÄRREDOVISA BELOPPET FRÅN ANDRA UTGIFTER
FÖR FASTIGHETEN
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UBSHELV:
Många betalar den fasta kostnaden (nätavgiften) till en leverantör och den
rörliga kostnaden (själva värmen) till en annan leverantör. Tänk på att få
med båda kostnaderna.
Om hushållet har haft flera utgifter som gäller för olika många månader
kan du använda följande exempel för att räkna ut kostnaden för el.
Exempel: Rörlig kostnad: 400 kr för 3 månader
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Fast kostnad: 500 kr för 6 månader
Räkna om utgiften för den ena utgiften, t.ex. för den rörliga kostnaden.
D.v.s. att utgiften för den rörliga kostnaden är 800 för 6 månader. Då kan
du skriva att utgiften för el är 1300 (800+500) kr för 6 månader.

Fråga BBSHELV
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UBSHOLJ
Fråga BBFHVTP =2

OM

Hur stor var den senaste utgiften för uppvärmning med olja?
OM IP INTE KAN ANGE ETT BELOPP, UTAN ENDAST MÄNGD,
SKRIV 6. ANGE MÄNGD I NÄSTA FRÅGA
6 BELOPP I KR KAN EJ ANGES
7 IP KAN EJ SÄRREDOVISA BELOPPET FRÅN ANDRA UTGIFTER
FÖR FASTIGHETEN
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHOLJ
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHOLK
fråga UBSHOLJ =6

OM

Hur stor var den senast uppskattade årsförbrukningen av olja i liter?
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9 VET EJ/VILL EJ SVARA
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UBSHVED
Fråga BBFHVTP =3

OM

Frågetext:
Hur stor var den senaste utgiften för uppvärmning med ved eller flis/spån?
OM IP INTE KAN ANGE ETT BELOPP I KR UTAN ENDAST
MÄNGD SKRIV 6. ANGE MÄNGD I NÄSTA FRÅGA.
6 BELOPP I KR KAN EJ ANGES
7 IP KAN EJ SÄRREDOVISA BELOPPET FRÅN ANDRA UTGIFTER
FÖR FASTIGHETEN
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHVEK
fråga UBSHVED =6

OM

ANGE MÄNGD VED, FLIS/SPÅN I KUBIKMETER:
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHVED
Hur många månader gällde utgiften (mängden)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UBSHFJA
Fråga BBFHVTP =4

OM

Frågetext:
Hur stor var den senaste utgiften för uppvärmning med fjärrvärme?
OM IP INTE KAN ANGE ETT BELOPP I KR UTAN ENDAST
MÄNGD SKRIV 6. ANGE MÄNGD I NÄSTA FRÅGA.
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6 BELOPP I KR KAN EJ ANGES
7 IP KAN EJ SÄRREDOVISA BELOPPET FRÅN ANDRA UTGIFTER
FÖR FASTIGHETEN
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHFJK
fråga UBSHFJA =6

OM

ANGE ”MÄNGD” FJÄRRVÄRME:
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHFJA
Hur många månader gällde utgiften (mängden)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UBSHANN
Fråga BBFHVTP =5

OM

Hur stor var den senaste utgiften för uppvärmning med ”annat bränsle”?
OM IP INTE KAN ANGE ETT BELOPP I KR UTAN ENDAST
MÄNGD SKRIV 6. ANGE MÄNGD I NÄSTA FRÅGA.
6 BELOPP I KR KAN EJ ANGES
7 IP KAN EJ SÄRREDOVISA BELOPPET FRÅN ANDRA UTGIFTER
FÖR FASTIGHETEN
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHANK
fråga UBSHANN =6

OM

ANGE ”MÄNGD” ANNAT UPPVÄRMNINGSSÄTT/BRÄNSLE:
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga BBSHANN
Hur många månader gällde utgiften (mängden)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHELH
Fråga BBFHVTP = 2/3/4/5
Hur stor var den senaste utgiften för hushållsel?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSHELH
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga SARSVHF
Nu skulle jag vilja veta vilka utgifter du/ditt hushåll haft för
hemförsäkring.
Kan du/ni särskilja utgifterna för villa- och hemförsäkring?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga UBSHHF
Hur stor var den senaste utgiften för hemförsäkring?
7 INGÅR I FACKFÖRENINGSAVGIFT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSHHF
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHVF
Hur stor var den senaste utgiften för villaförsäkring?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSHVF
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHVHF
i fråga SARSVHF
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Hur stor var den senaste utgiften för hem- och villaförsäkring?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSHVHF
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFHAVL
Nu kommer jag att ställa frågor om övriga utgifter för huset.
Har du/ni haft utgifter för vatten och avlopp under de senaste tolv
månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHAVL
Hur stor var den senaste utgiften för vatten och avlopp?
SKRIV SUMMAN AV DE UTGIFTER HUSHÅLLET HAR
7 UP KAN EJ SÄRSKILJA UTGIFTEN FRÅN ÖVRIGA UTGIFTER
FÖR
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HUSET
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UBSHAVL:
Om IP inte kan särskilja dessa kostnader från övriga kostnader för huset
ska du skriva alternativ 7. Då kommer IP att få en fråga senare i intervjun
där vi frågar om han/hon kan säga på ett ungefär vad den totala utgiften är
för huset.

Fråga BBSHAVL
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFHSOP
Har du/ni haft utgifter för renhållning och sophämtning under de senaste
tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHSOP
Hur stor var den senaste utgiften för renhållning och sophämtning?
SKRIV SUMMAN FÖR DE UTGIFTER HUSHÅLLET HAR
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7 UP KAN EJ SÄRSKILJA UTGIFTERNA FRÅN ÖVRIGA
UTGIFTER FÖR HUSET
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UBSHSOP:
Om IP inte kan särskilja dessa kostnader från övriga kostnader för huset
ska du skriva alternativ 7. Då kommer IP att få en fråga senare i intervjun
där vi frågar om han/hon kan säga på ett ungefär vad den totala utgiften är
för huset.

Fråga BBSHSOP
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBFHVAG
Har du/ni haft utgifter för gemensamhetsanläggningar och vägunderhåll
under de senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHVAG
Hur stor var den senaste utgiften för gemensamhetsanläggningar och
vägunderhåll?
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SKRIV SUMMAN AV DE UTGIFTER HUSHÅLLET HAR
7 UP KAN EJ SÄRSKILJA UTGIFTEN FRÅN ÖVRIGA UTGIFTER
FÖR
HUSET
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UBSHVAG:
Om IP inte kan särskilja dessa kostnader från övriga kostnader för huset
ska du skriva alternativ 7. Då kommer IP att få en fråga senare i intervjun
där vi frågar om han/hon kan säga på ett ungefär vad den totala utgiften är
för huset.

Fråga BBSHVAG
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSHHUS (om alt 7 i fråga BBSHELV, UBSHOLJ,
UBSHVED, UBSHFJA, UBSHANN UBSHAVL, UBSHSOP eller
UBSHVAG)
Eftersom särredovisning av utgifter för:
/Här räknas de utgifter upp som man inte kan särskilja från varandra
upp/
inte har gjorts.
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Hur stora utgifter har ni haft sammanlagt för detta?
Om du/ni inte haft utgift för samtliga ’tjänster’ vill jag veta summan av de
utgifter du/ni haft.
ANGE I KRONOR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UBSHHUS:
Observera att även värme kan ingå i denna utgift. Skriv i så fall detta i
SLUTKOMM.

Fråga BBSHHUS
Hur många månader gällde den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBFHSOT
Har du/ni haft utgifter för sotning under de senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UBFHSOT
Hur stor var den senaste utgiften för sotning?
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBSHSOT
Hur många månader gällde den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga EVKOM3
Här kan du skriva eventuella kommentarer till utgifterna för huset.

Hyresrätt/bostadsrätt
Fråga UBSLHYR
Hur stor var den senaste månadshyran/avgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFLOMB
Har du/ni haft utgift för om- och/eller tillbyggnad på huset/lägenheten
som du/ni bor i, under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Instruktion till fråga BBFLOMB:
Med om- och tillbyggnad avses ändring som ökar byggnadens
användbarhet eller standard t.ex. utökning av bostadsytan, inredning av
vind, källare etc. Här inkluderas även anskaffning av något som inte
tidigare funnits, t. ex. installation av centralvärme eller olika
energibesparande åtgärder t.ex. tilläggsisolering.
Uppgifter om hushållens egna utgifter för om- och tillbyggnad har tagits
med för att man ska kunna skilja dessa utgifter från utgifterna om
underhåll och reparation.
Med underhålls- och reparationsarbeten avses arbete som bevarar
byggnaden i dess ursprungliga skick. T.ex. ommålning, tapetsering,
lagning av väggar, tak eller golv, reparation av värmepanna (eller utbyte
mot en likvärdig panna) m.m.
Radonsanering räknas som reparation/underhåll eftersom det handlar om
att återställa huset i beboeligt skick.
Garage inkluderas i bostaden. Utgifter för om- och tillbyggnad samt
underhålls- och reparationsarbeten när det gäller garaget ska därför räknas
med.
Räkna inte med underhåll av trädgård, uthus och liknande.

Fråga UBALOMB
Hur stor utgift har du/ni haft den senaste tolvmånadersperioden för omoch/eller tillbyggnad?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFLREP
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Har du/ni haft utgifter för underhåll och/eller reparationer i bostaden
under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFLREP
Exempel på underhålls- och reparationsarbeten är ommålning och
tapetsering.
Åtgärder som bekostats av fastighetsägaren/tidigare boende ska inte
redovisas utan endast de utgifter som bekostats av
hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren själv.
Om medel tagits ur inre reparationsfond (oftast bara aktuellt i bostadsrätt)
för att underhålla eller reparera bostaden ska utgift för åtgärd reduceras
med medlet som tagits ur den inre reparationsfonden som svar.
Om hushållet har bytt ut något i huset som t.ex. tvättmaskin eller kylskåp
så ska detta inte med här. Det fångar vi upp i inledningsintervjun.
Utgifter för ombyggnad och tillbyggnad t.ex. inglasning av balkong, ska
inte heller tas med, detta räknas som investering och tas upp i fråga
BBFLOMB.

Fråga U043L
Hur stor utgift har du/ni haft den senaste tolvmånadersperioden för
underhåll och/eller reparationer?
F8 VET EJ
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F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFGRGH
Ingår avgift för garage eller bilplats i månadshyran/avgiften?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFLGRG
i fråga BBFGRGH
Har du/ni utgift för garage eller bilplats?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSLGRG
Hur stor var den senaste utgiften för garage eller bilplats?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSLGRG
Hur många månader gällde utgiften?
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFLVRM
Ingår värme i månadshyran/avgiften?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSLVRM
i fråga BBFLVRM

om alt 2

Hur stor var den senaste utgiften för värme?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UBSLVRM:
Ibland kan det vara svårt att skilja på utgiften för hushållsel och elvärme.
Om IP inte kan skilja utgifterna från varandra kan du skriva den
sammanlagda utgiften under frågorna för värme. Ange sedan alternativ 7 i
fråga BBFLELH.

Instruktion till frågorna om el (elvärme och hushållsel):
Många betalar den fasta kostnaden (nätavgiften) till en leverantör och den
rörliga kostnaden (själva elen) till en annan leverantör. Tänk på att få med
båda kostnaderna.
Om hushållet har haft flera utgifter som gäller för olika många månader
kan du använda följande exempel för att räkna ut kostnaden för el.
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Exempel: Rörlig kostnad: 400 kr för 3 månader
Fast kostnad: 500 kr för 6 månader
Räkna om utgiften för den ena utgiften, t.ex. för den rörliga kostnaden.
D.v.s. att utgiften för den rörliga kostnaden är 800 för 6 månader. Då kan
du skriva att utgiften för el är 1300 (800+500) kr för 6 månader.

Fråga BBSLVRM
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BBFLELH
Ingår hushållsel i månadshyran/avgiften?
1 JA
2 NEJ
7 INGÅR I UTGIFTEN FÖR ELVÄRME
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UBSLELH
i fråga BBFLELH

om alt 2

Hur mycket betalade du/ni för den senaste utgiften för hushållsel?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSLELH
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFLTV
Frågetext:
Ingår TV-kanaler i månads-hyran/avgiften?
1 JA, alla kanaler ingår i hyran
2 Ja, en del kanaler ingår i hyran
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBFLTEL
Frågetext:
Ingår fast telefoni i månads-hyran/avgiften?
1 JA, allt ingår i hyran
2 Ja, delvis ingår det i hyran
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga BBFLINT
Frågetext:
Ingår fast bredband/internet i månads-hyran/avgiften?
1 JA, allt ingår i hyran
2 Ja, delvis ingår det i hyran
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFLTV, BBFLTEL OCH BBFLINT:
De som svarar delvis på dessa frågor kommer att få svara på de ordinarie
frågorna om avgifter.

Fråga BBFLHF
Har du/ni hemförsäkring?
1 JA
2 NEJ
3 INGÅR I FACKFÖRENINGSAVGIFTEN
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFLHF:
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För dem som bor i andelslägenhet ställer vi endast frågan om
hemförsäkring eftersom det är svårt att skilja ut kostnaden för den egna
bostaden.

Fråga UBSLHF
i fråga BBFLHF

om alt 1

Hur stor var den senaste utgiften för hemförsäkring?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSLHF
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Bostadsrätt

Fråga BBFLLAN
Har du/ni haft lån på bostaden den senaste tolvmånadersperioden?
"JA" SKA ANGES PÅ FRÅGAN ÄVEN OM LÅNET
SLUTBETALADES UNDER DEN SENASTE
TOLVMÅNADERSPERIODEN.
1 JA
2 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBFLLAN:
’JA’ ska anges på frågan även om lånet slutbetalades under den senaste
tolvmånadersperioden. Se vidare under instruktion till fråga BBSLLAN.

Fråga UBSLLAN
Hur stor var din/er senaste utgift för räntor?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BBSLLAN
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BBSLLAN:
För dem som inte haft lån under hela den senaste tolvmånadersperioden:
Notera i SLUTKOMM hur många månader man har haft lånet under den
senaste tolvmånadersperioden.

Fråga BBFLLAS
Kan du säga på ett ungefär hur stort lånet är på bostaden?
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktioner till fråga BBFLLAS:
Denna fråga ställs endast till dem som har lån men som inte vet hur stor
den senaste ränteutgiften var. Med hjälp av lånets storlek kan vi i
efterhand räkna ut en ungefärlig ränteutgift.

Fritidshus
Fråga BFFFRH
Äger eller hyr du/ni fritidshuset för längre tid (minst ett år)?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFFRH
På vilket sätt förfogar du/ni över fritidshuset?
1 HYR
2 ANDELSHUS/DELÄGARE
3 ÄGER FRITIDSHUSET
4 BOSTADSRÄTT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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om alt 1

Har du/ni betalat hyra/arrende/avgift för fritidshuset under de senaste 12
månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSFHYR
Hur stor var den senast betalda hyran/arrendet/avgiften för fritidshuset?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSFHYR
Hur många månader gällde den?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFTMT
Har du/ni betalat tomträttsavgäld för fritidshuset under de senaste 12
månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
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F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSFTMT
Hur stor var den senast betalda tomträttsavgälden för fritidshuset?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSFTMT
Hur många månader gällde den senaste utgiften?
Om du/ni inte hyr/äger nu: Hur många månader har du/ni betalat
tomträttsavgäld under de senaste 12 månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFSFTMT:
För dem som inte hyr/äger ”nu”: Skriv antal månader man haft utgift
under de senaste 12 månaderna efter antal månader för den senaste
utgiften, t.ex. 3 6.

Fråga BFFFFOR
Har du/ni fritidshusförsäkring?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga UFSFFOR
Hur stor var den senaste utgiften för fritidshusförsäkring?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSFFOR
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFOMB
Har du/ni haft utgift för om- och/eller tillbyggnad på fritidshuset under de
senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFFOMB:
Med om- och tillbyggnad avses ändring som ökar byggnadens
användbarhet eller standard t.ex. utökning av bostadsytan, inredning av
vind, källare etc. Här inkluderas även anskaffning av något som inte
tidigare funnits, t. ex. installation av centralvärme eller olika
energibesparande åtgärder t.ex. tilläggsisolering.
Uppgifter om hushållens egna utgifter för om- och tillbyggnad har tagits
med för att man ska kunna skilja dessa utgifter från utgifterna om
underhåll och reparation.
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Med underhålls- och reparationsarbeten avses arbete som bevarar
byggnaden i dess ursprungliga skick. T.ex. ommålning, tapetsering,
lagning av väggar, tak eller golv, reparation av värmepanna (eller utbyte
mot en likvärdig panna) m.m.
Radonsanering räknas som reparation/underhåll eftersom det handlar om
att återställa huset i beboeligt skick.
Garage inkluderas i bostaden. Utgifter för om- och tillbyggnad samt
underhålls- och reparationsarbeten när det gäller garaget ska därför räknas
med.
Räkna inte med underhåll av trädgård, uthus och liknande.

Fråga UFAFOMB
Hur stor utgift har du/ni haft den senaste tolvmånadersperioden för omoch/eller tillbyggnad?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFREP
Har du/ni haft utgift för underhåll och/eller reparationer på fritidshuset
under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktioner till fråga BFFFREP:
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Med underhålls- och reparationsarbeten avses arbete som bevarar
byggnaden i dess ursprungliga skick, t.ex. ommålning, tapetsering,
lagning av väggar, tak eller golv, reparation av värmepanna.
Räkna inte med underhåll av trädgård, uthus och liknande.
Utgifter för ombyggnad och tillbyggnad ska inte heller tas med, det räknas
som investering. Om hushållet har bytit ut något i huset som t.ex. spis
eller kylskåp så ska detta inte med här. Det fångar vi upp i
inledningsintervjun.

Fråga U043111
Hur stor utgift har du/ni haft den senaste tolvmånadersperioden för
underhåll och/eller reparationer?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFLAN
Har du/ni haft lån på fritidshuset den senaste tolvmånadersperioden?
"JA" SKA ANGES PÅ FRÅGAN ÄVEN OM LÅNEN
SLUTBETALADES UNDER DEN SENASTE
TOLVMÅNADERSPERIODEN.
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFFLAN:
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’JA’ ska anges på frågan även om lånet slutbetalades under den senaste
tolvmånadersperioden. Se vidare under instruktion till fråga BBSFLAN.

Fråga UFSFLAN
Hur stor var din/er senaste utgift för räntor på lånet?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSFLAN
Hur många månader gällde ränteutgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFSFLAN:
För dem som inte haft lån under hela den senaste tolvmånadersperioden:
Notera i SLUTKOMM hur många månader man har haft lånet under den
senaste tolvmånadersperioden.

Fråga BFFFLAS
Kan du säga på ett ungefär hur stort lånet är på fritidsbostaden?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFFLAS:
Denna fråga ställs endast till dem som har lån men som inte vet hur stor
den senaste ränteutgiften var. Med hjälp av lånets storlek kan vi i
efterhand räkna ut en ungefärlig ränteutgift.
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Fråga BFFFELV
Har du/ni el- och/eller värmeutgifter för fritidsbostaden?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFFELV och UFSFELV:
Även hushållsel ska ingå i denna utgift.

Fråga UFSFELV
Hur stor var den senaste utgiften för el och/eller värme?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSFELV
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFAVL
Nu kommer jag att ställa frågor om övriga utgifter för fritidsbostaden.
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Har du/ni haft utgifter för vatten och avlopp under de senaste tolv
månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSFAVL
Hur stor var den senaste utgiften för vatten och avlopp?
SKRIV SUMMAN AV DE UTGIFTER HUSHÅLLET HAR
7 UP KAN EJ SÄRSKILJA UTGIFTEN FRÅN ÖVRIGA UTGIFTER
FÖR
HUSET
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UFSFAVL:
Om IP inte kan särskilja dessa kostnader från övriga kostnader för
fritidshuset ska du skriva alternativ 7. Då kommer IP att få en fråga senare
i intervjun där vi frågar om han/hon kan säga på ett ungefär vad den totala
utgiften är för huset.

Fråga BFSFAVL
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga BFFFSOP
Har du/ni haft utgifter för renhållning och sophämtning under de senaste
tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSFSOP
Hur stor var den senaste utgiften för renhållning och sophämtning?
SKRIV SUMMAN AV DE UTGIFTER HUSHÅLLET HAR
7 UP KAN EJ SÄRSKILJA UTGIFTEN FRÅN ÖVRIGA UTGIFTER
FÖR HUSET
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UFSFSOP:
Om IP inte kan särskilja dessa kostnader från övriga kostnader för
fritidshuset ska du skriva alternativ 7. Då kommer IP att få en fråga senare
i intervjun där vi frågar om han/hon kan säga på ett ungefär vad den totala
utgiften är för huset.

Fråga BFSFSOP
Hur många månader gällde utgiften?
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFFVAG
Har du/ni haft utgifter för gemensamhetsanläggningar och vägunderhåll
under de senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSFVAG
Hur stor var den senaste utgiften för gemensamhetsanläggningar och
vägunderhåll?
SKRIV SUMMAN AV DE UTGIFTER HUSHÅLLET HAR
7 UP KAN EJ SÄRSKILJA UTGIFTEN FRÅN ÖVRIGA UTGIFTER
FÖR HUSET
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UFSFSOP:
Om IP inte kan särskilja dessa kostnader från övriga kostnader för
fritidshuset ska du skriva alternativ 7. Då kommer IP att få en fråga senare
i intervjun där vi frågar om han/hon kan säga på ett ungefär vad den totala
utgiften är för huset.

Fråga BFSFVAG
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Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSFHUS (om alt 7 i fråga UFSFAVL, UFSFSOP eller
UFSFVAG)
Kan du på ett ungefär säga hur stor den senaste sammanlagda utgiften var
för huset? /Här räknas de utgifter upp som man inte kan särskilja från
varandra upp/?
Om du/ni inte haft utgift för samtliga ’tjänster’ vill jag veta summan av de
utgifter du/ni haft.
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UFSFHUS:
Observera att även värme kan ingå i denna utgift. Skriv i så fall detta i
EVKOM4.

Fråga BFSFHUS
Hur många månader gällde den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga EVKOM4
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Här kan du skriva eventuella kommentarer till utgifterna för fritidshuset.

Telefon, TV och Internet
Fråga BFFTEL
Nu kommer jag att ställa några frågor om utgifter för telefon mm.
Har du/ni haft utgift för fast telefon någon gång under de senaste 12
månaderna?
1 JA
2 JA, till fler än en operatör
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFTEL:
Många betalar den ”fasta kostnaden” till en operatör och den rörliga
kostnaden (själva samtalskostnaden) till en annan operatör.
Här finns det möjlighet att skilja på utgifterna för två abonnemang. Om
hushållet har fler än två skriver du det ena under abonnemang 1 och de
andra under abonnemang 2. Om IP slagit samman samtliga telefonutgifter
till ett belopp så skriver du beloppet under abonnemang 1.
I redovisningen slås alla kostnader ihop. Att det finns möjlighet att
särredovisa abonnemangen är bara för att underlätta för IP.

Fråga UFSTELA
Hur stor var den senaste utgiften till operatören (operatör 1)?
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Om samtalskostnaden ingår i denna utgift vill jag även veta den.
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSTELA
Hur många månader gällde utgiften till operatören (operatör 1)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UFSTELB
Hur stor var den senaste utgiften till operatör 2?
Här vill jag också veta samtalskostnaden.
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Sammanslagning av två abonnemang:
Utgiften för de olika abonnemangen kan gälla för olika långa perioder.
Tänk på att räkna om, ifall perioderna är olika långa.
Exempel:
Abonnemang ett: 400 kr för 3 månader
Abonnemang två: 500 kr för 6 månader
Räkna om utgiften för det ena abonnemanget, t.ex. för abonnemang ett.
D.v.s. att utgiften för abonnemang ett är 800 för 6 månader. Där kan du
skriva 1300 (800+500) kr för 6 månader.

Fråga BFSTELB
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Hur många månader gällde utgiften till operatör 2?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFMTE
Har du/ni haft utgift för mobiltelefon med abonnemang någon gång under
de senaste 12 månaderna?
Räkna ej med utgifter för kontantkort!
1 JA, för ett abonnemang
2 JA, FÖR FLER ÄN ETT ABONNEMANG
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFMTE:
I många hushåll finns det fler än två mobiltelefoner med abonnemang.
Här finns det möjlighet att skilja på utgifterna för två abonnemang. Om
hushållet har fler än två skriver du det ena under abonnemang 1 och de
andra under abonnemang 2. Om IP slagit samman samtliga telefonutgifter
till ett belopp så skriver du beloppet under abonnemang 1.
I redovisningen slås alla kostnader ihop. Att det finns möjlighet att
särredovisa abonnemangen är bara för att underlätta för IP.

Fråga UFSMTEA
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Hur stor var den senaste utgiften för abonnemanget (abonnemang 1)?
Jag vill också veta samtalskostnaden.
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSMTEA
Hur många månader gällde utgiften för abonnemanget (abonnemang 1)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSMTEB
Hur stor var den senaste utgiften för abonnemang 2?
Samtalskostnaden ska också räknas med.
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UFSMTEB:
Sammanslagning av två abonnemang:
Utgiften för de olika abonnemangen kan gälla för olika långa perioder.
Tänk på att räkna om, ifall perioderna är olika långa.
Exempel:
Abonnemang ett: 400 kr för 3 månader
Abonnemang två: 500 kr för 6 månader
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Räkna om utgiften för det ena abonnemanget, t.ex. för abonnemang ett.
D.v.s. att utgiften för abonnemang ett är 800 för 6 månader. Där kan du
skriva 1300 (800+500) kr för 6 månader.

Fråga BFSMTEB
Hur många månader gällde utgiften för abonnemang 2?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFAMOB
Hur många mobiltelefoner finns det i hushållet, både med abonnemang
och kontantkort?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFKTV (ställs till dem som bor i lägenhet eller
jordbruksfastighet)
Har du/ni haft utgift för kabel-TV (ÄVEN SATELLIT-TV, DIGITAL-TV
OCH ”BOX” INGÅR HÄR) någon gång under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 INGÅR I HYRAN/AVGIFTEN FÖR BOSTADEN
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSKTV
HE0201_DO_2012
2014-02-27

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

78 (102)

Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BFSKTV
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFHKTV (ställs till dem som bor i ägt småhus)
Har du/ni haft utgift för kabel-TV (ÄVEN SATELLIT-TV, DIGITAL-TV
OCH ”BOX” INGÅR HÄR) någon gång under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UFSHKTV
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSHKTV
Hur många månader gällde utgiften?
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFFINT
Har du/ni haft utgift för Internetabonnemang (ej samtalsavgiften) någon
gång under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFINT:
Det finns många olika typer av Internetabonnemang. De flesta
abonnemang består enbart av fasta avgifter, oftast ingår då
samtalsavgiften i den ”vanliga” telefonräkningen. Andra abonnemang är
rörliga, i vissa av dessa ingår ”samtalsavgiften”. Om samtalsavgiften
ingår i abonnemangsavgiften ska du notera detta i SLUTKOMM.

Fråga UFSINT
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BFSINT
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
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F9 VILL EJ SVARA
Fråga BFFTVLI
Har du/ni haft utgift för TV-licens någon gång under de senaste 12
månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFTVLI:
Vi frågar bara om man har haft utgiften (ej beloppet). Beloppet läggs in
automatiskt.

Barnomsorg
Frågorna om barnomsorg ställs till hushåll med barn som är 12 år eller
yngre.

Fråga BHFBARN
Har du/ni haft utgift för kommunal eller privat barnomsorg någon gång
under de senaste 12 månaderna?
1 JA, KOMMUNAL
2 JA, PRIVAT
3 JA, PRIVAT OCH KOMMUNAL
4 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga UHSKBRN
Hur stor var den senaste utgiften för kommunal barnomsorg?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BHSKBRN
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UHSPBRN
Hur stor var den senaste utgiften för privat barnomsorg?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BHSPBRN
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

HE0201_DO_2012
2014-02-27

81 (102)

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

82 (102)

Bil och MC
___________________________________________________________
Fråga BTFMC
Äger du/ni Motorcykel/Moped/Skoter?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFTMC
Tänk på att en så kallad "fyrhjuling" är en motorcykel.

Fråga BTFMSKT
Har du/ni haft utgift för MC-skatt under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UTSMSKT
Hur stor var utgiften för de senaste 12 månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTFMFRS
Frågetext:
Har du/ni haft utgift för MC-försäkring/mopedförsäkring/skoterförsäkring
under de senaste tolv månaderna?
1 JA
HE0201_DO_2012
2014-02-27

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

83 (102)

2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga UTSMFRS
Hur stor var den senaste utgiften?
SLÅ SAMMAN UTGIFTEN OM MAN HAR FLERA
MC/MOPEDER/SKOTRAR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTSMFRS
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTFMMIL
Hur många mil har du/ni kört med MC:n/mopeden/skotern under de
senaste
12 månaderna?
SLÅ SAMMAN ANTAL MIL OM MAN HAR FLERA
MC/MOPEDER/SKOTRAR
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTFBTMC
Vilken typ av bränsle har MC:n/mopeden/skotern?
OM MAN HAR FLERA MC/MOPEDER/SKOTRAR, ANGE BRÄNSLE
FÖR DEN MAN KÖRT MED MEST
1 BENSIN
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2 DIESEL
3 ANNAT (TEX METANOL, EL-BIL)
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTFBRMC
Hur mycket bränsle drar MC:N/mopeden/skotern vid blandad körning?
OM MAN HAR FLERA MC/MOPEDER/SKOTRAR, ANGE BRÄNSLE
FÖR DEN MAN KÖRT MED MEST
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTFBIL
Äger du/ni bil eller har du ägt bil under de senaste 12 månaderna?
1 JA, EN
2 JA, TVÅ
3 JA, TRE
4 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBSKT
Har du/ni haft utgift för bilskatt under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga UTSBSKT
Hur stor var utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UTSBSKT:
Här vill vi ha utgiften för samtliga bilar i hushållet.

Fråga BTFFORS
Har du/ni haft utgift för bilförsäkring under de senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UTSFORS
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UTSFORS:
Här vill vi ha utgiften för samtliga bilar i hushållet.
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Fråga BTSFORS
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFMILA
Hur många mil har du/ni kört med bilen (’bil 1’) under de senaste 12
månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBTA
Vilken typ av bränsle har bilen (bil 1)?
1 BENSIN
2 DIESEL
3 ETANOL
4 ETANOL I KOMBINATION MED BENSIN
5 BIOGAS I KOMBINATION MED BENSIN
6 EL I KOMBINATION MED BENSIN
7 ANNAT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
hoppa BTFBAA om svar=(4,5,6);

Fråga BTFBRA
Hur mycket bränsle drar bilen (bil 1) vid blandad körning?
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBAA
Hur stor andel av bilkörningen görs med bensin (bil 1)?
… PROCENT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBEA
Hur mycket etanol per mil drar bilen vid blandad körning (bil 1)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBBA

Hur mycket bensin per mil drar bilen vid blandad körning (bil 1)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
hoppa BTFBBA om BTFBTA=(5,6);

Fråga BTFMILB
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Hur många mil har du/ni kört med bilen (’bil 2’) under de senaste 12
månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBTB
Vilken typ av bränsle har bilen (bil 2)?
1 BENSIN
2 DIESEL
3 ETANOL
4 ETANOL I KOMBINATION MED BENSIN
5 BIOGAS I KOMBINATION MED BENSIN
6 EL I KOMBINATION MED BENSIN
7 ANNAT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBRB
Hur mycket bränsle drar bilen (’bil 2’) vid blandad körning?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBAB
Hur stor andel av bilkörningen görs med bensin (bil 2)?
… PROCENT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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___________________________________________________________
Fråga BTFBEB
Hur mycket etanol per mil drar bilen vid blandad körning (bil 2)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBBB
Hur mycket bensin per mil drar bilen vid blandad körning (bil 2)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFMILC
Hur många mil har du/ni kört med bilen (’bil 3’) under de senaste 12
månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBTC
Vilken typ av bränsle har bilen (bil 3)?
1 BENSIN
2 DIESEL
3 ETANOL
4 ETANOL I KOMBINATION MED BENSIN
5 BIOGAS I KOMBINATION MED BENSIN
6 EL I KOMBINATION MED BENSIN
7 ANNAT
F8 VET EJ
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F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBRC
Hur mycket bränsle drar bilen (’bil 3’) vid blandad körning?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBAC
Hur stor andel av bilkörningen görs med bensin (bil 3)?
… PROCENT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBEC
Hur mycket etanol per mil drar bilen vid blandad körning (bil 3)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBBC
Hur mycket bensin per mil drar bilen vid blandad körning (bil 3)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga BTFLBIL
Har du/ni betalat bensin eller annat drivmedel för lånad/hyrd bil under de
senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BTFLBIL:
Tänk på att även utgift för hyrd ”flyttbil” och mindre körsträckor med
hyrd/lånad bil ska tas med.
Här vill vi även veta om du/ni haft utgifter för bensin till tjänstebil (som
inte ersatts arbetsgivare).

Fråga BTFMILL
Hur många mil har du/ni kört med lånad/hyrd bil under de senaste 12
månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFBTLB
Vilken typ av bränsle har bilen?
1 BENSIN
2 DIESEL
3 ETANOL
4 ETANOL I KOMBINATION MED BENSIN
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5 BIOGAS I KOMBINATION MED BENSIN
6 EL I KOMBINATION MED BENSIN
7 ANNAT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BTFBTLB:
Om man hyrt/lånat flera bilar, ta bränsle för den bil man kört med mest.

Fråga BTFBRL
Kan du säga hur mycket bränsle den lånade/hyrda bilen drar vid blandad
körning?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BTFBRL:
Om hushållet kört mer än en lånad/hyrd bil, ange bränsleförbrukning för
den bil som hushållet kört mest mil med.
___________________________________________________________
Fråga BTFBAL
Hur stor andel av bilkörningen görs med bensin (lånad/hyrd bil)?
… PROCENT
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBEL
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Hur mycket etanol per mil drar bilen vid blandad körning (lånad/hyrd
bil)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
___________________________________________________________
Fråga BTFBBL
Hur mycket bensin per mil drar bilen vid blandad körning (lånad/hyrd
bil)?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Utlandsresor
Fråga BFFURES
Nu kommer jag att ställa några frågor om utlandsresor.
Har du/ni haft utgifter för utlandsresor under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFURES:
Med utlandsresor menar vi utlandsresor som tex gruppresor, charterresor,
tåg- och öluffning där syftet är nöje eller rekreation. Dessa utgifter
redovisas sedan under Fritid och kultur.
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Det är hela paketresan vi är intresserade av, om ett hushåll betalt hotell
och flyg separat ska dessa utgifter slås samman. Allt man köper på en
utlandsresa ska bokföras under "utlandsresor".
Om hushållet rest med bil (egen, lånad eller hyrd) ska dessa kostnader inte
tas med.
I frågorna om utrikesresor vill vi veta samtliga utgifter under de senaste
12 månaderna. Det är alltså inte bara den senaste utgiften som ska anges
här!

Fråga UFAURSV
Hur mycket av den totala reseutgiften betalade du/ni i Sverige, t ex
betalning till resebyrå eller annan mottagare i Sverige?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga U0961102
Hur stor var den totala utgiften för resan/resorna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Inrikesresor
Fråga BFFIRES
Har du/ni haft utgifter för inrikesresor under de senaste 12 månaderna?
1 JA
2 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BFFIRES:
Med inrikesresor menar vi arrangerade resor såsom te x gruppresor,
sällskapsresor, paketresor, där syftet är nöje eller rekreation. Dessa
utgifter redovisas sedan under Fritid och kultur.
Om hushållet rest med bil (egen, lånad eller hyrd) ska dessa kostnader inte
tas med under inrikesresor.
I frågorna om inrikesresor vill vi veta samtliga utgifter under de senaste
12 månaderna. Det är alltså inte bara den senaste utgiften som ska anges
här!

Fråga U0961101
Vad var den totala utgiften för resan/resorna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFKORT
Har du/ni haft utgift för månadskort/årskort för buss, tåg, flyg eller båt
under de senaste tolv månaderna?
1 BUSS
2 TÅG
3 FLYG
4 BÅT
5 FLER ÄN ETT KORT
6 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BTFKORT:
Om man haft utgift för fler än ett kort, oavsett om det t.ex. är busskort till
två personer ska du ange alternativ 5.
Om kombinerat kort välj alternativ 5.

Fråga UTSKORT
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTSKORT
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BTFAKRT
Under hur många månader har du/ni haft utgift för kortet under de senaste
12 månaderna?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BTFKPM
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Vilka kort har du/ni haft utgift för? Jag vill även veta hur mycket kortet
kostade och hur många månader det gällde och hur många månader man
haft utgift för kortet under de senaste 12 månaderna.
SKRIV TYP AV KORT, PRIS OCH ANTAL MÅNADER MED
MELLANSLAG, T EX BUSS 600 6 12 TÅG 800 4 8
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga BTFKPM
SKRIV TYP AV KORT, PRIS OCH ANTAL MÅNADER MED
MELLANSLAG, T EX BUSS 600 6 12 TÅG 800 4 8
Där 600 är pris 6 är antal månader för kortet och 12 är antal månader man
haft utgift för kortet.
Vid kombinerat kort (t ex. både buss och tåg) Skriv kombi som typ av
kort.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Fråga BHFSJUK1
Har du/ni haft utgifter för försäkringspremie för sjuk- och olycksfallsförsäkringar (inkl. gruppförsäkringar och barnförsäkringar) under de
senaste tolv månaderna?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
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Fråga BHFSJUK2
Ingick premien eller viss del av premien för den försäkringen i
fackavgiften eller i hemförsäkringen?
1 JA, DEL I FACKAVGIFTEN
2 JA, DEL I HEMFÖRSÄKRINGEN
3 JA, DEL I BÅDA
4 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BHFSJUK3
Kan du särskilja eventuell livförsäkringsdel i premien?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UHSSJUK
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Instruktion till fråga UHSSJUK:
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Här vill vi att de hushåll som kan ska dra bort eventuell livförsäkringsdel
från sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Fråga BHSSJUK
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BHFBRN
Ingår barnförsäkring i summan för försäkringar?
1 JA
2 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UHSBARN
Hur stor del av summan för försäkringar gick till barnförsäkring?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BHFKASS
Har du/ni haft utgifter för arbetslöshetskassa de senaste 12 månaderna?
Dra ifrån eventuell fackföreningsavgift.
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1 JA, HELA PERIODEN
2 JA, DEL AV PERIODEN
3 NEJ
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UHAKASS
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA
Fråga BHAKSS
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BHFFAVG
Har du/ni haft utgifter för medlemskap i fackförening de senaste 12
månaderna?
Dra ifrån eventuell avgift till arbetslöshetskassa.
1 JA, HELA PERIODEN
2 JA, DEL AV PERIODEN
3 NEJ
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F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga UHFAVG
Hur stor var den senaste utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Fråga BHFAVG
Hur många månader gällde utgiften?
F8 VET EJ
F9 VILL EJ SVARA

Avslut
Fråga AVSLUT2
Det var allt jag ville fråga om i denna intervju.
Jag kommer att ringa dig slutet av kassabokföringsperioden. Då skulle jag
vilja ställa några frågor om hur det har varit att delta i denna
undersökning.
Denna intervju tar bara några minuter.
Fråga SLUTKOMM
HÄR FINNS UTRYMME FÖR OLIKA TYPER AV KOMMENTARER
TILL UPPGIFTER SOM FRAMKOMMIT UNDER INTERVJUN.
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