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Förenklingar i redovisat frågeformulär 

 

Nedan redovisas formuläret i förenklad form. Det som har tagits bort är 

styrinformationen, vissa svarsalternativ och repetitioner av sådana frågeblock som 

kan ställas i flera omgångar till respondenten. 

 

Det formulär som användes i undersökningen innehåller en stor mängd 

styrinformation, som styr respondentens väg genom formuläret utifrån hur denne 

svarat på tidigare frågor. Till exempel styrs ett betydande antal frågor av huruvida 

respondenten har angivit att denne förvärvsarbetar eller studerar. Denna 

styrinformation har tagits bort, men för att här redovisat formulär inte skall bli 

oöverskådligt har viss förklarande information lagts till när det finns många alternativa 

vägar genom frågeblocken. 

 

För alla frågor finns svarsalternativen ’Vet ej’ och ’Vill ej svara’, dessa redovisas inte 

här. På motsvarande sätt redovisas inte svarsalternativen ’Ja’ och ’Nej’, om de är de 

enda alternativen som finns. 

 

Vissa frågeblock kan repeteras flera gånger, till exempel ställs ett antal frågor om 

varje person som bor i samma hushåll som respondenten. Framförallt frågeblocket 

om delresor i avsnittet om mätdagens förflyttningar är väldigt långt och kan repeteras 

många gånger. Om alla varv vore utskrivna skulle formuläret bli mycket långt. Därför 

redovisas i formuläret bara en omgång av varje frågeblock, men det anges i så fall att 

frågeblocket kan ställas i flera varv. 

 

I vissa fall sker intervjun indirekt genom att en annan person svarar på frågorna för personen som 

ingår i urvalets räkning. Detta gäller framförallt barn, där föräldrarna svarar för dem. 

Frågeformuleringarna anpassas i formuläret i dessa fall så att det framgår i frågorna att de ska 

svara för den de ska svara för och inte hur de själva gjort. Detta är borttaget i det här förenklade 

formuläret. 

 

Många gånger finns det olika utformningar på frågorna och vissa meningar kan ha 

lagts till, beroende på hur respondenten har svarat på föregående frågor. Sådan 

variabel text står inom hakparenteser. 

 

För undersökningens syfte är det viktigt att ha tillgång till uppgifter om de adresser 

där respondenten befinner sig eller reser till eller ifrån. Därför har det utarbetats ett 

system för adressfrågorna i formuläret som gör det enkelt att samla in adressen och 

samtidigt kontrollera att det är rätt adress. De olika delarna i en adress fördelar sig 

över ett antal frågor och för att förenkla läsningen av texten står det bara att det följer 

fråga om adressen.  

 

För samtliga platser i Sverige utom för terminaler samlades fullständiga adresser, 

inklusive gatuadress, in. För terminaler samlades terminalens namn samt ort och 

kommun in. För utländska adresser frågas det endast efter ort och land. Adress-

frågan och geokodningen redovisas i bilagorna till resultatrapporten från RVU 

Sverige. 

  



Individen och hushållet 

IDKOLL Hej, jag heter ... 

Jag söker <Namn>. 

SIFO arbetar med en undersökning på uppdrag av Trafikanalys ... 

Först vill jag försäkra mig att intervjun sker med rätt person. Stämmer det att du 
är född den <dag> <månad> <år>? 

NYTT Har du fått brevet som vi har skickat om undersökningen? 

1 Har fått brevet och ställer upp 
2 Har inte fått brevet, men ställer upp ändå 
3 Har inte fått brevet och vill ha det innan intervjun 
4 Har inte fått brevet och vägrar delta (ev pga av detta) 

OK Vi har skickat ett informationsbrev till din målsman, där vi bland annat ber denne 
lämna brevet vidare till dig. Brevet innehåller lite information om undersökningen 
och även några anteckningsblad. 

Har du fått det brevet? 

OM NEJ: Har dina föräldrar något emot att vi intervjuar dig? 

OM INTERVJU MED FÖRÄLDER: Har du något emot att vi intervjuar dig? 

1 Har fått brevet och ställer upp 
2 Har inte fått brevet, men ställer upp ändå 
3 Ställer inte upp 

ANT Om du har gjort anteckningar om någon resa så är det bra om du kan hämta 
dem. 

INLED VEM INTERVJUAS? 

1 UP 
2 FÖRÄLDER 
3 MAKE, MAKA, SAMBO, BARN, SYSKON 
4 ANNAN SLÄKTING / BEKANT 
5 FÖRESTÅNDARE E DYL. 
6 TOLK 
7 ANNAN PERSON 

INL3 Så vill jag kontrollera att den adress vi har stämmer. 

Bor du på <Adressuppgift>? 

BOSTADGEO Vilken är din rätta adress? 

Gatuadressfråga 

INL9 Bor du i enfamiljshus eller flerfamiljshus? 

1 En / tvåfamiljshus (villa, radhus, kedjehus) 
2 Flerfamiljshus 
3 Annat 

INL20 Har du körkort för bil? 

  



INLKL53 Nu kommer några frågor om tillgång till rabattkort för regional eller lokal 
kollektivtrafik, t ex <busskort, skolkort eller >rabattremsa och liknande. 

Har du något sådant kort eller remsa? 

Boende i Stockholms län fick frågan INLKL54SL, boende utanför Stockholms län fick istället 

frågan INLKL54. De andra rabattkortsfrågorna är inte uppdelade på länstillhörighet.  

INLKL54SL Vilken typ av rabattkort är det? 

1 30-dagarskort (inkl lokala kort, UL/SL -kort, m m) 
2 Säsongskort 
3 Års- eller Företagskort 
4 7-dagarskort 
5 72-timmars / 3-dygns kort, 24-timmars / 1-dygnskort 
6 Studentkort 
7 Skolkort, Fritidskort, eller Sommarlovskort (under 20 år) 
8 Förköpsremsa 
11 Färdtjänstkort 
12 Annat, även TIM-kort. (TIM = Tåg i Mälardalen) 

INLKL54 Vilken typ av periodkort / rabattkort är det? 

1 Rabattkupong / Remsa / Klippkort 
2 Påfyllnadsbart kort (som man "tankar" med pengar) 
3 Annat period- / rabattkort (t.ex. månads- eller årskort) 
4 Färdtjänstkort / Handikappkort 
5 Annat kort 
6 Skolkort 

INLKL55 Hur mycket kostar kortet / kupongerna? 

INLKL56 Gäller kortet för ett begränsat antal resor? 

INLKL57 Hur lång tidsperiod gäller kortet för? 

1 Vecka 
2 Månad / 30 dagar 
3 Kvartal 
4 Termin 
5 År 
6 Annan tidsperiod 
7 Obegränsad tid ("livslångt") 

INLKL58 Hur många resor gäller kortet för? 

Avser antal resor som Up BRUKAR kunna göra med kortet. 

INL60 Är du berättigad till färdtjänst? 

INL61 Gäller det <färdtjänstkortet / handikappkortet> resor med taxi eller med 
specialfordon (eller både/och)? 

1 Taxi 
2 Specialfordon 
3 Både och 

  



INL10 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

1 Egen företagare 
2 Anställd, heltid 
3 Anställd, deltid 
4 Arbetar i eget hushåll (även vård av vuxna anhöriga, 100% föräldraledig) 
5 Pensionär (även sjukbidrag, aktivitetsersättning, 100% långtidssjukskriven, 100% 

sjukersättning, förtidspension) 
6 Studerar 
7 Arbetslös 
8 I arbetsmarknadsåtgärd (ej studier) 
9 Värnpliktig 
11 Annan sysselsättning 

INL10G Betraktar du det som studier eller som arbete? 

1 Studier 
2 Arbete 

INL10F Har du även något förvärvsarbete? 

Avser arbete som omfattar MINST 1 DAG/VECKA i genomsnitt och som 
sträcker sig över en period på MINST 1 MÅNAD. 

ANTDAGAR Hur många dagar per vecka arbetar du? 

1 En dag 
2 Två dagar 
3 Tre dagar 
4 Fyra dagar 
5 Fem dagar 
6 Sex dagar 
7 Sju dagar 
77 Varierar 

INL12 Är du fast anställd, visstidsanställd eller projektanställd? 

1 Fast (tillsvidare) anställd 
2 Projekt- eller visstidsanställd 
3 <EGEN FÖRETAGARE> 

INL19 Till vilket yrke vill du räkna ditt arbete?  

INL19A SKRIV YRKET I KLARTEXT 

INL19B Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

INL13 Vad är det för (besöks-) adress till din arbetsplats? 

<Med arbetsplats avses här den plats där UP deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd.> 
1 INGEN fast adress 
2 OLIKA adresser (varierar från dag till dag / från vecka till vecka, etc) 
3 Arbetsplats i HEMMET 
4 Arbetsplats belägen UTOMLANDS 
5 EN FAST ADRESS (HUVUDSAKLIG) 

INL13G Undersök med UP vilken (besöks-)adress det är: 

Gatuadressfråga 

OVNBOST Har du tillgång till ett rum eller en extra bostad nära din arbetsplats där du brukar 
övernatta? 

OVNANT När du övernattar där, hur många nätter brukar det vara per tillfälle? 



OVNHEM Hur många nätter brukar du vara hemma mellan de perioder du övernattar där? 

INL19D Har du mer än ett arbete, ett extraknäck eller någon (betald) bisyssla? 

INL10S Så några frågor om studier. Deltar du (även) i någon utbildning? 

Vi menar då inte <utbildning på jobbet eller >hobbykurser. 

Avser studier som omfattar MINST 1 DAG/VECKA i genomsnitt och som 
sträcker sig över en period på MINST 1 MÅNAD. 

INL13S Vad är det för adress till din skola? 

1 INGEN fast adress 
2 OLIKA adresser (varierar från dag till dag / från vecka till vecka, etc) 
3 Studieplats i HEMMET (studerar på distans) 
4 Skola belägen UTOMLANDS 
5 EN FAST SKOLADRESS (HUVUDSAKLIG) 

INL18G Undersök med UP vilken adress det är: 

Gatuadressfråga 

OVNBOSTS Har du tillgång till ett rum eller en extra bostad nära din skola där du brukar 
övernatta? 

-Extra bostad kan även omfatta t ex boende på skolan, fast pensionatsrum, rum hos 
släkting,husvagn etc, som används regelbundet under längre tid för att ha närmare till 
skolan. 

OVNANTS När du övernattar där, hur många nätter brukar det vara per tillfälle? 

OVNHEMS Hur många nätter brukar du vara hemma mellan de perioder du övernattar där? 

INLKL59 Har du något studerandekort som du kan använda vid tåg- och flygresor? 

1 Ja (SFS studerandekort / CSN-kort / Mecenatkort) 
2 Nej 

INL21 <Nu kommer några frågor om ditt hushåll …> 

 Hur många personer bor i samma hushåll som du? 

0 = UP BOR ENSAM 

Frågorna INLP123-INP128 för upp till fem medlemmar i hushållet.  

INLP123 En persons resor hänger ju ofta ihop med de andra personerna i hushållet. Vi har 
därför några frågor angående <den personen / dessa personer>. 

Vi <tar en person i taget och > börjar med födelseår. 

FAMILJEMEDLEM NR 1: Vilket år är han/hon född? 

INLP124 Vilken relation har han/hon till dig? 

1 Make 
2 Maka 
3 Sambo 
4 Barn/sambos barn 
5 Förälder/förälders sambo 
6 Syskon 
7 Annan relation 

INLP125 Är det en man (pojke) eller kvinna (flicka)? 

1 Man 
2 Kvinna 



INLP126 Vilken är hans/hennes huvudsakliga sysselsättning? 

1 Egen företagare 
2 Anställd, heltid 
3 Anställd, deltid 
4 Arbetar i eget hushåll (även vård av vuxna anhöriga, 100% föräldraledig) 
5 Pensionär (även sjukbidrag, aktivitetsersättning, 100% långtidssjukskriven, 100% 

sjukersättning, förtidspension) 
6 Studerar 
7 Arbetslös 
8 I arbetsmarknadsåtgärd (ej studier) 
9 Värnpliktig 
10 Barn före skolålder 
11 Annan sysselsättning 

INLP127 Är han/hon fast anställd, visstidsanställd eller projektanställd? 

1 Fast (tillsvidare) anställd 
2 Projekt- eller visstidsanställd 

INLP128 Har han/hon körkort för bil? 

INL30 Finns det någon personbil i hushållet? 

Ta med ALLA bilar som hushållet disponerar (och använder) för privat körning. Även bilar 
som skattetekniskt kan vara klassificerade som lastbil, t ex husbil och van. 

0  Ingen bil 
1 En bil 
2 Två bilar 
3 Tre bilar 
4 Fyra bilar 
5 Fem bilar 
6 Sex bilar 
7 Sju bilar eller fler 

 

Frågorna INLB131-INLB141 ställs i upp till tre bilar som hör till hushållet.  

INLB131 Då kommer några frågor om bilarna. <Vi nöjer oss med att ta med tre av dem.> 
För att kunna skilja dem åt vill jag veta vilket märke eller modell det är, eller om 
du kallar dem något speciellt. 

FÖRSTA BILENS MÄRKE, MODELL ELLER SMEKNAMN: 

INLB134 Är bilen i bruk eller avställd? 

1 Bilen är i bruk 
2 Bilen är avställd 

INLB135 Vilken årsmodell är det? 

INLB136A Går den på ett eller flera drivmedel? 

1 Ett drivmedel 
2 Flera drivmedel 

  



INLB136B <Vilket / Vilka> drivmedel går den på? 

Om (el-)hybridbil > fråga om det är bensin och el. 
Om flexifuel, biopower osv > fråga om det är bensin och E85. 

1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

INLB136C <Vilket / Vilka> drivmedel är det? 

INLB137 Äger <någon i hushållet> bilen, är det en förmånsbil eller har du tillgång till bilen 
på annat sätt? 

Definition på förmånsbil: 
Ägs eller leasas av arbetsgivaren och får användas för privat bruk. 

1 Ägs av (någon i) hushållet 
2 Förmånsbil 
3 Annat (t ex hyrd eller lånad bil) 
4 Bilpool 

INLB137B Bekostas bilen genom s.k. bruttolöneavdrag? 

Vid bruttolöneavdrag betalas kostnaderna för bilen genom avdrag på bruttolönen. Detta 
betyder att man t ex i praktiken bara betalar 40 procent av trängselskatten. 

INLB138 Betalar du själv eller någon annan i hushållet bensinen för privat körning? 

1 Ja, helt 
2 Ja, delvis 
3 Nej 

INLB139 Var brukar <du / ni> parkera <bilen> när <du / ni> är i bostaden? 

OM OLIKA PLATSER: 
ange den plats där man oftast / vanligtvis parkerar. 

1 Egen tomt / Eget garage / carport e dyl (dvs. parkering som UP ej betalar för) 
2 P-hus, annat garage (inkl. hyrd parkerings- eller garageplats iansl. till bostaden) 
3 Gata / Torg / Allmän P-plats e dyl 
4 Annan plats 

INLB140 Hur mycket betalar <du / ni> för den parkeringen? 

GRATIS = 0 
ANTAL KRONOR: (anges per DAG, VECKA, MÅNAD eller ÅR i nästa fråga) 

INLB141 ANGE TIDSPERIOD: 

1 PER DAG 
2 PER VECKA 
3 PER MÅNAD 
4 PER ÅR 

INL42 Tillhandahåller arbetsgivaren parkeringsplats som du kan utnyttja? 

INL43 Har du egen reserverad parkeringsplats vid arbetet? 

INL44 Hur mycket betalar du för den? 

GRATIS = 0 
ANTAL KRONOR: (anges per DAG, VECKA, MÅNAD eller ÅR i nästa fråga) 



INL45 ANGE TIDSPERIOD: 

1 PER DAG 
2 PER VECKA 
3 PER MÅNAD 
4 PER ÅR 

INL46 Hur ofta använder du hushållets <bil / bilar> i tjänsten? 

OBS!! GÄLLER EJ RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 
GÄLLER ÄVEN FÖRMÅNSBIL(AR) 

1 Dagligen 
2 ca 2-3 ggr per vecka 
3 ca 2-4 ggr månad 
4 Mera sällan 
5 Aldrig 

INL47 Räknar du med att få avdrag för bilresor mellan bostad och arbete i nästa 
självdeklaration? 

INL48 Har du tillgång till fritidsbostad, husvagn, husbil eller fritidsbåt med möjlighet att 
övernatta? 

FLERA SVAR KAN ANGES. 
Med tillgång menar vi även att fritidsbostaden kan ägas eller hyras av någon annan än 
UP, men att UP har fri tillgång till den 

1 Ja, fritidsbostad 
2 Ja, fritidsbåt (med övernattningsmöjligheter) 
3 Ja, husvagn / husbil 
4 Nej 

INL48A Resor till fritidsbostaden är ganska vanliga och har därför stor betydelse för det 
totala resandet. Därför vill vi veta i vilket område fritidsbostaden ligger. 

Var ligger din fritidsbostad? 

1 Inget av UP:s fritidsbostäder är oftare besökt än de andra 
2 Fritidsbostaden belägen utomlands 
3 En fritidsbostadsadress (som UP oftast reser till) 

INL48GEO Undersök med UP vilken adress det är: 

Geoadressfråga 

 

  



Mätdagsförflyttningar 

MD2 Vi ska nu prata om förflyttningar som du gjorde <igår / i förrgår / DATUM>. 

Med förflyttningar menar vi allt, även kortare förflyttningar t.ex. till fots eller med 
cykel. 

Gjorde du någon resa eller förflyttning <igår / i förrgår / DATUM>? 

MD3 PRÖVA MED NÅGON ELLER NÅGRA AV FÖLJANDE FRÅGOR OM DET 
VERKAR LÄMPLIGT: 

Gick du kanske någon promenad? 

Var du ute och handlade? 

Var du på jobbet <igår / i förrgår / DATUM>? 

EJRESA Vad var främsta orsaken till att du inte gjorde några förflyttningar? 

1 Hade inga ärenden 
2 Stannade hemma pga egen eller annans sjukdom 
3 Var utomlands 
4 Vädret 
5 Annan orsak ... 

EJRESA2 ANGE ORSAK I KLARTEXT ... 

MD1 Du har kanske gjort anteckningar om dina förflyttningar i dagboken som du fick 
med posten? 

1 Ja 
2 Delvis 
3 Nej 
 

Frågorna H1D14-H1D1R143 ställs i upp till 30 varv.  

Fråga H1D14 är övergången till nytt varv av frågor om förflyttningar och ställs alltså inte vid första 

förflyttningen, utan då läses H1D15. 

H1D14 Då går vi över till nästa förflyttning. 

Den startade alltså från <adressuppgift>? 

H1D15 Då ska vi tala om dina förflyttningar i tur och ordning och börjar på morgonen. 
Var började du <den första> förflyttningen? 

1 UP:s bostad, folkbokföringsadress: <adressuppgift> 
2 Annan permanent bostad, UP:s <(För värnpliktiga: Regemente)> 
3 <UP:s (huvudsakliga) fritidsbostad:> <adressuppgift> 
4 <UP:s (huvud) arbetsplats (endast arbetsplats i Sverige):> <adressuppgift> 
5 UP:s andra arbetsplats(er) samt arbetsplats utomlands 
6 <UP:s (huvudsakliga) skola: > <adressuppgift> 
7 Tillfällig övernattningsplats 
8 UP:s andra skola(or), annan skola, parktikplats e dyl. 
9 UP:s fritidsbostad, även hyrd (dit vi inte fått adressen tidigare) 
10 Annan plats 

H1D16 Var det i Sverige eller utomlands? 

1 SVERIGE 
2 UTOMLANDS 



H1D16 Undersök med UP vilken adress det är: 

Geoadressfrågan 

H1D114B Var det någon form av yrkesmässig trafik eller som ombordpersonal? 

1 NEJ 
2 JA, yrkesmässig trafik på väg (t ex bussförare, chaufför, cykelbud m.m.) 
3 JA, yrkesmässig trafik, ej på väg (t ex lokförare, pilot, kapten) 
4 JA, som ombordpersonal (flygvärdinna, konduktör, restaurangpersonal på båt, 

m.m.) 
5 NEJ, UP har inte utfört någon yrkesmässig trafik eller varit ombordpersonal under 

mätdagen 
 
Om yrkesmässig trafik på väg läses H1D114C. 

H1D114C Vid förflyttningar som du gör som <yrke> behöver du inte tala om alla stopp du 
gör, utan vi nöjer oss med att samla in arbetspass. Ett arbetspass avslutas när 
du slutar för dagen eller när du tar en längre paus mellan två arbetspass i 
bostaden <eller arbetsplatsen> på minst en timme. 

H1D115 Vad var klockan när du började <förflyttningen / arbetspasset>? 

TIDKOLL STARTTIDEN FÖR DENNA FÖRFLYTTNING <Tidpunkt> LIGGER FÖRE 
SLUTTIDEN 

FÖR FÖREGÅENDE FÖRFLYTTNING < Tidpunkt>. STÄMMER DET? 

1 JA, DENNA FÖRFLYTTNING SKEDDE EFTER MIDNATT 
2 <JA, DETTA ÄR EN TIDIGARE (HUVUD-) RESA SOM UP GLÖMT> 
3 NEJ, STARTTIDEN ÄR FEL 
4 NEJ, SLUTTIDEN FÖR FÖREGÅENDE FÖRFLYTTNING ÄR FEL 

NYSLUTTID ANGE DEN RÄTTA SLUTTIDEN FÖR FÖREGÅENDE FÖRFLYTTNING: 

H1D118 Var slutade <förflyttningen / arbetspasset>? 

 <KONTROLLFRÅGA: Uträttade du något ärende på vägen? I sådana fall tar vi 
den platsen först. > 

<Alla platser där UP uträttar ärenden räknas som "slutpunkter", men inte platser där UP 
bara byter färdsätt. Platser där UP bara byter färdsätt ska inte tas med./ Vid resor som 
ombordpersonal samlar vi ej in alla stopp, utan endast arbetspass.> 

1 UP:s bostad, folkbokföringsadress: <adressuppgift> 
2 Annan permanent bostad, UP:s <(För värnpliktiga: Regemente)> 
3 <UP:s (huvudsakliga) fritidsbostad:> <adressuppgift> 
4 <UP:s (huvud) arbetsplats (endast arbetsplats i Sverige):> <adressuppgift> 
5 UP:s andra arbetsplats(er) samt arbetsplats utomlands 
6 <UP:s (huvudsakliga) skola: > <adressuppgift> 
7 Tillfällig övernattningsplats 
8 UP:s andra skola(or), annan skola, parktikplats e dyl. 
9 UP:s fritidsbostad, även hyrd (dit vi inte fått adressen tidigare) 
10 Annan plats 

ARBXSTUD Gällde det <arbete/skolarbete / studier> eller besökte du din <skola / arbetsplats> 
i något annat ärende? 

1 <UP besökte sin arbetsplats för att arbeta> 
2 <UP besökte sin skola för att studera / delta i skolarbetet> 
3 <UP besökte sin arbetsplats i annat ärende än att arbeta> 
4 <UP besökte sin skola i annat ärende än att studera / delta i skolarbetet> 



H1D119 Vilken var adressen där <förflyttningen slutade / arbetspasset slutade?> Var det 
på samma adress som du startade, dvs <adressuppgift> ?> 

1 Ja, samma adress 
2 Nej, annan adress 

H1D119B Var det alltså en rundtur (som startade och slutade på samma plats) där du INTE 
stannade för att uträtta något ärende på vägen? 

1 STÄMMER (=UP uträttade INGET ärende på vägen) 
2 STÄMMER INTE (=UP uträttade ärende på vägen) 

H1D120 Var det i Sverige eller utomlands? 

1 SVERIGE 
2 UTOMLANDS 

H1D125G Undersök med UP vilken adress det är: 

Geoadressfrågan 

H1D128G Vid vilken svensk ort passerade du gränsen? 

FLYGRESOR = UTTULLNINGSPLATSEN 
BÅTRESOR = PLATSEN DÄR HAMN ELLER BRYGGA LIGGER 
VIKTIGT ATT KONTROLLERA ATT KOMMUNEN STÄMMER. 
(Kommunen är i andra kolumnen.) 

H1D129 Vilket var ärendet med förflyttningen? 

4 Tjänsteresa / Resa i arbetet ... 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / Hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privatfest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, sola, bada, fiska, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, 

sportevenemang,utställning, föredrag) 
19 Föreningsliv, Religionsutövning 
20 Delta i (Följa med) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan Fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämna saker 
24 Begravning / Gravvård 
25 ANNAT ÄRENDE ... 

H1D129A Vilket var ärendet? 

SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN) 

  



H1D130 Skedde ärendet (huvudsakligen) i <tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / skolarbetet eller privat? > 

AVSER DET HUVUDSAKLIGA SYFTET 
1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

H1D131 Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbeök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

H1D132 Reste du ensam eller tillsammans med någon? 

1 Ensam hela vägen 
2 Ensam större delen av vägen 
3 Ensam och i sällskap lika mycket 
4 I sällskap större delen av vägen 
5 I sällskap hela vägen 

H1D133 Hur många andra personer var med på förflyttningen? 

H1D134 Hade du med dig något barn under 6 år? 

ANGE ANTAL BARN. 
0 = NEJ (DVS INGA BARN) 

H1D135 Vad var klockan när du <kom fram / slutade ditt arbetspass>? 

(<FÖRFLYTTNINGEN STARTADE KL / ARBETSPASSET STARTADE KLOCKAN 
<Tidpunkt> / UP VISSTE INTE NÄR FÖRFLYTTNINGEN STARTADE / UP VILLE INTE 
UPPGE NÄR FÖRFLYTTNINGEN STARTADE>) 
ANGE TIDEN MED 4 SIFFROR, t.ex. 1215 (kvart över tolv) 

TIDKOLL1 SLUTTIDEN <Tidpunkt> LIGGER FÖRE STARTTIDEN <Tidpunkt>. STÄMMER 
DET? DVS. HAR FÖRFLYTTNINGEN GÅTT ÖVER DYGNSGRÄNSEN? 

1 JA, FÖRFLYTTNINGEN HAR GÅTT ÖVER DYGNSGRÄNSEN 
2 NEJ, STARTTIDEN ÄR FEL 
3 NEJ, SLUTTIDEN ÄR FEL 

NYSTARTTID ANGE DEN RÄTTA STARTTIDEN FÖR DENNA FÖRFLYTTNING: 

H1D139 Jag ska nu ställa några frågor om vilka färdsätt du använde under förflyttningen: 

 Använde du mer än ett färdsätt? 

1 Bara ett färdsätt 
2 Flera färdsätt 

H1D140 Uträttade du något ärende samtidigt som du bytte färdsätt? 

  



Frågorna om färdsätt, H1D1R141-H1D1R143, kan ställas för upp till 12 färdsätt på en delresa.  

H1D1R141 <Då tar vi det i tur och ordning. >Vilket färdsätt använde du <först>? 

1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon, passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Inte färdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

H1D1R1TB Betalade du med kort, remsa eller kontant? 

100 Kort 
101 Remsa 
102 Kontant- eller förköpt kupong 
103 SMS- eller automatbiljett 
104 Annat betalningssätt 

H1D1R1TTYP Vad var det för tåg? Var det pendeltåg, regionaltåg eller något annat tåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholms län (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg och pendeltåg UTANFÖR Stockholm (t ex Reginatåg, TIM-tåg, 
Bohusbanan, Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, ArlandaExpress och utländska tåg) 

H1D1R1NATT Var du på tåget mellan klockan 2 och 3 på natten? 

H1D1R1TSL Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

  



H1D1R1T Hur bokade du tågresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningstjänst 
4 Obokat 
5 Annat 

H1D1R1B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

H1D1R1BTYP Det finns olika biljettyper på buss. Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

H1D1R1BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivares bil 

H1D1R1BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivares bil 

H1D1R1D1 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna förflyttning? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

H1D1R1SD Körde du med <drivmedel1 / drivmedel2> vid alla förflyttningar där du använde 
denna bil under mätdagen? 

H1D1R1SD2 Var det <DRIVMEDEL> även vid denna förflyttning? 

  



H1D1R1D2 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 
Med undantag för el och ett annat drivmedel kan endast ett drivmedel anges. 

1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t.ex. naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

H1D1R1D3 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

H1D1R1F Hur bokade du flygresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningtjänst 
4 Annat 

H1D1R142 Hur många andra personer fanns med i bilen? 

0 = INGA ANDRA PERSONER 

H1D1R165 Var <någon av> medpassageraren 65 år eller äldre? 

H1D1R166 Hur många av medpassagerarna var 65 år eller äldre? 

H1D199 Skedde förflyttningen i trafikmiljö? 

Om DELAR av förflyttningen skett i trafikmiljö är SVARET JA. 

H1D1R143  Hur lång var förflyttningen <med just det färdsättet>? 

  



H80 Vilket var det huvudsakliga ärendet med resan som helhet? 

2 Arbete på UP:s arbetsplats 
3 Studier / Skolarbete i UP:s skola 
4 Tjänsteresa / Resa i arbetet 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privat fest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, sola, bada, fiske, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, sportevenemang, 

utställning, föredrag) 
19 Föreningsliv,Religionsutövning 
20 Delta i (Följamed) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämnasaker 
24 Begravning /Gravvård / Besöka grav 
25 ANNAT ÄRENDE 

H80A Vilket var ärendet? 

SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN) 

H81 Skedde ärendet (huvudsakligen) i < tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / tjänsten, i skolarbetet eller privat? > 

AVSER DET HUVUDSAKLIGA SYFTET 
1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

H82 Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbeök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

  



H84 Vilket färdsätt använde du längst sträcka sammanlagt, under resan < som 
helhet? / mellan STARTPLATS och SLUTPLATS? > 

1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

H84TB Betalade du med kort, remsa eller kontant? 

100 Kort 
101 Remsa 
102 Kontant- eller förköpt kupong 
103 SMS- eller automatbiljett 
104 Annat betalningssätt 

H84TTYP Vad var det för tåg? 

Var det pendeltåg, regionaltåg eller något annat tåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholms län (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg och pendeltåg UTANFÖR Stockholm (t ex Reginatåg, TIM-tåg, 
Bohusbanan, Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, ArlandaExpress och utländska tåg) 

H84TSL Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

  



H84BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

H84BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

H84T Hur bokade du tågresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningstjänst 
4 Obokat 
5 Annat 

H84B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

H84BTYP Det finns olika biljettyper på buss. Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

H84F Hur bokade du flygresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningtjänst 
4 Annat 

H95 Gjorde du några fler förflyttningar <igår / i förrgår / DATUM>?  



Långväga resor 

Frågorna om långväga resor ställs i tre varv, först ett varv om resor längre än 10 mil den 

senaste 30 dagarsperioden, sedan resor längre än 30 mil ytterligare en 30 dagarsperiod 

bakåt i tiden och sedan om resor kortare än 10 mil de senaste 30 dagarna till våra 

grannländer. Här redovisas frågorna endast för långväga resor längre än 10 mil. I de allra 

flesta fall ställs frågorna på exakt samma sätt. 

LV1LV202 Nu ska vi prata om lite längre resor på minst 10 mil enkel resa. Har du gjort 
någon sådan resa? 

POÄNGTERA TIDSPERIODEN EXTRA NOGA! 
(HUVUDRESA HELT UTOMLANDS TAS INTE MED) 

LVFISK OM DET VERKAR LÄMPLIGT: 

Vi ska ta med både privatresor och resor i arbetet. 

Du har kanske åkt till sommarstugan eller åkt och hälsat på någon? 

Utlandsresor ska också med. 

HÄNVISA TILL EX. STORHELGER ELLER SEMESTERTIDER 

 

Frågorna LV1H204-LV1D290 motsvarar en långväga delresa. Först när personen kommer 

fram till huvudresepunkt enligt fråga LV1H214 så ställs även övriga frågor fram till och med 

LV1H310. 

LV1H204 <Vi tar en resa i taget och börjar med den första. / Då går vi över till nästa resa.> 

 OM SVARET ÄR GIVET BEHÖVER NEDANSTÅENDE EJ LÄSAS Var det en 
resa där du arbetade som ombordpersonal? 

-Avser resor där up arbetar som ombordpersonal på t.ex. tåg, båt eller flyg 
UP ARBETAR SOM <YRKE> 

1 VANLIG RESA 
2 RESA SOM OMBORDPERSONAL (flygvärdinna, konduktör, servicepersonal på 

färja etc) 
3 RESA SOM YRKESMÄSSIG TRAFIK 

LV1H205 Var började resan? 

1 UP:s bostad, (folkbokföringsadress): <adressuppgift> 
2 Annan permanent bostad, UP:s <(För värnpliktiga: REGEMENTE) > 
3 <UP:s (huvudsakliga) fritidsbostad:> <adressuppgift > 
4 UP:s fritidsbostad, även hyrd (dit vi inte fått adressen tidigare) 

LV1H206 Var det i Sverige eller utomlands? 

1 SVERIGE 
2 UTOMLANDS 

LV1H211G UNDERSÖK MED UP VILKEN ADRESS DET ÄR: 

Geoadressfråga 

LV1HRESMAL Hade resan ett eller flera viktiga resmål? 

-Endast resmål som har varit viktiga och styrande för resan ska tas med. 
Om respondenten svarar ”flera resmål”, ta gärna reda på vilka som var resmålen och 
diskutera med respondenten om de alla var styrande för resan. 

1 Ett resmål (eller rundtur dvs. startpunkt och "resmål" är samma plats) 
2 Flera resmål  



LV1H214 <Vilket var resmålet? / Var slutade resan i sin helhet? / Vilket var det första 
resmålet? / Vilket var nästa resmål? > 

1 UP:s bostad (folkbokföringsadress): <adressuppgift> 
2 Annan permanent bostad, UP:s <(För värnpliktiga: REGEMENTE) > 
3 <UP:s (huvudsakliga) fritidsbostad: > <adressuppgift> 
4 UP:s fritidsbostad, även hyrd (dit vi inte fått adressen tidigare) 
5 <UP:s ordinarie arbetsplats (DELRESEPUNKT)> <adressuppgift> 
6 <UP:s ordinarie skola (DELRESEPUNKT)> <adressuppgift> 
7 <Annan plats / Annat resmål (DELRESEPUNKT) > 

LV1H215 Vilken är adressen där resan slutade? Är det densamma du uppgav tidigare? 

<adressuppgift>? 
1 Ja, samma adress 
2 Nej, annan adress 

LV1H216 Var det i Sverige eller utomlands? 

1 SVERIGE 
2 UTOMLANDS 

LV1H221G G2 UNDERSÖK MED UP VILKEN ADRESS DET ÄR: 

Geoadressfråga 

LV1D225 Vilket datum började resan <till Adressuppgift>? 

-<Förra delresan slutade: ><datum> 
-ANGE DATUM MED 8 SIFFROR, (t ex 20090807): 

LV1D226 Ungefär hur dags på dagen började resan? 

<Förra delresan slutade:><klockan> 
Om UP inte vet > pressa inte fram ett klockslag > koda F8. 
ANGE TIDEN MED 4 SIFFROR, t.ex. 1215 ( = kvart över tolv): 

LV1D227 Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 

LV1D245 Vilket datum kom du fram <till Adressuppgift>? 

<Resan/Delresan> började:<datum> 
<1 = SAMMA DATUM SOM RESAN BÖRJADE> 
ANGE DATUM MED 8 SIFFROR, (t ex 20090807): 

LV1D246 Ungefär hur dags på dagen kom du fram? 

<Resan/Delresan>  började:<klockan> 
-Om UP inte vet > pressa inte fram ett klockslag > koda F8. 
ANGE TIDEN MED 4 SIFFROR, t ex 1215 ( = kvart över tolv): 

LV1D247 Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt  



LV1D228 Vilket var ärendet på resmålet? 

2 Arbete på UP:s arbetsplats 
3 Studier / Skolarbete i UP:s skola 
4 Tjänsteresa / Resa i arbetet 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privat fest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, sola, bada, fiske, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, sportevenemang, 

utställning,föredrag) 
19 Föreningsliv,Religionsutövning 
20 Delta i (Följamed) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämnasaker 
24 Begravning /Gravvård / Besöka grav 
25 ANNAT ÄRENDE 
26 Yrkesmässig trafik 

LV1D2281 Vilket var ärendet? 

1 = Resa mellan fritidsbostad och bostad 
2 = Resa mellan bostad och annan permanent bostad (eller vice versa) 
SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN) 

LV1D229 Skedde ärendet (huvudsakligen) i <tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / tjänsten, i skolarbetet eller privat? > 

AVSER DET HUVUDSAKLIGA SYFTET 
1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

LV1D230 Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbeök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

LV1D244 Hur lång var resan< mellan STARTPLATS och SLUTPLATS> 

FÄRDLÄNGD I KILOMETER: 

  



LV1D240 Vilket färdsätt använde du huvudsakligen? 

1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Inte färdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

LV1D240FC Var det enbart flygstol? 

LV1D240TB Betalade du med kort, remsa eller kontant? 

100 Kort 
101 Remsa 
102 Kontant- eller förköpt kupong 
103 SMS- eller automatbiljett 
104 Annat betalningssätt 

LV1D240TYP Vilken typ av tåg var det? Var det X2000, Intercity eller någon form av Pendeltåg, 
eller lokaltåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholms län (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg och pendeltåg UTANFÖR Stockholm (t ex Reginatåg, TIM-tåg, 
Bohusbanan, Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, Arlanda Express och utländska tåg) 

LV1D240NAT Var du på tåget mellan klockan 2 och 3 på natten? 

LV1D240TSL Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

  



LV1D240BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

LV1D240BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

LV1D240D1 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

LV1D240D2 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 

1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

LV1D240D3 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

LV1D240BS Använde du bilen hela sträckan <i Sverige>? 

LV1D240KM Hur lång sträcka <i Sverige >körde du med bilen? 

HELA STRÄCKAN VAR <LV1D244> KM. 

LV1D240B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

  



LV1H240BTY Det finns olika biljettyper på buss. Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

LV1D240F Hur bokade du flygresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningtjänst 
4 Annat 

LV1D241 Hade du biljett för <liggplats, sovplats eller >sittplats på tåget? 

1 <Liggplats, Sovplats> 
2 Sittplats 
3 Ingen plats 
4 Annat svar 

LV1D240T Hur bokade du tågresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningstjänst 
4 Obokat 
5 Annat 

LVDT121 Nu följer några frågor om hur du tog dig till och från <tåget / planet / bussen / 
färjan>. 

Ligger den plats där du steg på <tåget / planet / bussen / färjan> i Sverige eller 
utomlands? 

1 I SVERIGE 
2 <DANMARK, FINLAND, NORGE> 
3 <UTOMLANDS/ÖVRIGA UTLANDET> 

LVDT125 Vad heter <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen> där du steg 
på <tåget / planet / bussen / färjan>? 

1 = FINNS EJ I LISTAN 
ANGE NAMNET: 

LVDT125NFP Vad heter <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen> där du steg 
på <tåget / planet / bussen / färjan>? 

1 = FINNS EJ I LISTAN 
(I listan anges flygplatserna så här: Köpenhamns flygplats, Kastrup, Danmark) 
ANGE NAMNET: 

LVDT125A Vad heter <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen>? 

ANGE NAMNET: 

LVDT126 I vilken ort ligger <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen>? 

Geoadressfråga 

  



T1LVDT122 Hur tog du dig till <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen>? 

0  INGEN TERMINALRESA FÖREKOM 
1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

T1LVD240TY Vilken typ av tåg var det? Var det X2000, Intercity eller någon form av pendeltåg 
eller lokaltåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholms län (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg och pendeltåg UTANFÖR Stockholm (t ex Reginatåg, TIM-tåg, 
Bohusbanan, Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, ArlandaExpress och utländska tåg) 

T1LVD240NA Var du på tåget mellan klockan 2 och 3 på natten? 

T1LVD240BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

  



T1LVD240BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

T1LVD240D1 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

 Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

T1LVD240D2 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 
1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

T1LVD240D3 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

LVDT123 Stod bilen parkerad vid <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / 
färjeterminalen> tills du kom tillbaka? 

T1LVD240B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

LVDT124 Hur lång var resan till <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / 
färjeterminalen>? 

FÄRDLÄNGD I KILOMETER: 

LVDT221 Den plats där du steg av <tåget / planet / bussen / färjan> när du var framme, 
ligger den i Sverige eller utomlands? 

1 I SVERIGE 
2 <DANMARK, FINLAND, NORGE> 
3 <UTOMLANDS/ÖVRIGA UTLANDET> 

LVDT224 Vad heter <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen> där du steg 
av <tåget / planet / bussen / färjan> när du var framme? 

1 = FINNS EJ I LISTAN 
ANGE NAMNET: 

  



LVDT224NFP Vad heter <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen> där du steg 
av <tåget / planet / bussen / färjan> när du var framme? 

1 = FINNS EJ I LISTAN 
(I listan anges flygplatserna så här: Köpenhamns flygplats, Kastrup, Danmark) 
ANGE NAMNET: 

LVDT224A Vad heter <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen>? 

ANGE NAMNET: 

LVDT225 I vilken ort ligger <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen>? 

Geoadressfråga 

T2LVDT222 Hur tog du dig från <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen>? 

0 INGEN TERMINALRESA FÖREKOM 
1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

T2LVD240TY Vilken typ av tåg var det? Var det X2000, Intercity eller någon form av pendeltåg 
eller lokaltåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholms län (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg och pendeltåg UTANFÖR Stockholm (t ex Reginatåg, TIM-tåg, 
Bohusbanan, Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, ArlandaExpress och utländska tåg) 

T2LVD240NA Var du på tåget mellan klockan 2 och 3 på natten? 

  



T2LVD240BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

T2LVD240BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

T2LVD240D1 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

T2LVD240D2 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 

1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

T2LVD240D3 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

T2LVD240B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

LVDT223 Hur lång var resan från <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / 
färjeterminalen>? 

FÄRDLÄNGD I KILOMETER: 

LVD237 Vid vilken svensk ort passerade du gränsen? 

1 = ORTEN FINNS EJ I LISTAN 
8 = VET EJ 
9 = VILL EJ SVARA 
ANGE ORT: 

  



LVD237_Kod Ny Fråga för att lagra SAMS/NUTS-koder 

Geoadressfråga 

Y1LVD240XX Använde du något mer färdsätt <i Sverige> på minst 1 mil under resan <mellan 
STARTPLATS och SLUTPLATS> 

OBS! FÄRDSÄTT HELT UTOMLANDS SKA INTE INGÅ! 
0 INGET MER FÄRDSÄTT 
1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

Y1LVD240TY Vilken typ av tåg var det? Var det X2000, Intercity eller någon form av pendeltåg 
eller lokaltåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholms län (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg UTANFÖR Stockholms län (t ex Reginatåg, TIM-tåg, Bohusbanan, 
Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, ArlandaExpress och utländska tåg) 

Y1LVD240NA Var du på tåget mellan klockan 2 och 3 på natten? 

Y1LVD240BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

  



Y1LVD240BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

Y1LVD240D1 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

Y1LVD240D2 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 
-1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

Y1LVD240D3 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

Y1LVD240B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

Y1LVD124 Hur lång sträcka <i Sverige >körde du med bilen? 

FÄRDLÄNGD I KILOMETER: 

LV1D290 Då fortsätter vi med nästa del av resan. 

Hade resan något ytterligare resmål? 

Endast stopp som har varit viktiga och styrande för resan ska tas med. 

  



LV1H293 Nu följer några frågor om resan i sin helhet det vill säga resan mellan 
<STARTPLATS> och <SLUTPLATS> 

 Vilket var det huvudsakliga ärendet med resan? (MED HELA HUVUDRESAN) 

2 Arbete på UP:s arbetsplats 
3 Studier / Skolarbete i UP:s skola 
4 Tjänsteresa / Resa i arbetet 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privat fest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, sola, bada, fiske, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, sportevenemang, 

utställning, föredrag) 
19 Föreningsliv,Religionsutövning 
20 Delta i (Följamed) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämnasaker 
24 Begravning / Gravvård / Besöka grav 
25 ANNAT ÄRENDE 

LV1H293A Vilket var ärendet? 

SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN) 

LV1H294 Skedde ärendet (huvudsakligen) i <tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / tjänsten, i skolarbetet eller privat? > 

1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

LV1H295 Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbesök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

  



LV1H309 Vilket var resans huvudsakliga färdsätt? (AVSER HR) 

DET FÄRDSÄTT SOM ANVÄNDES LÄNGST STRÄCKA SAMMANLAGT UNDER 
RESAN I SIN HELHET 

1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon, passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

LV1H309FC Var det enbart flygstol? 

LV1H309TB Betalade du med kort, remsa eller kontant? 

100 Kort 
101 Remsa 
102 Kontant- eller förköpt kupong 
103 SMS- eller automatbiljett 
104 Annat betalningssätt 

LV1H309TY Vilken typ av tåg var det? Var det X2000, Intercity eller någon form av pendeltåg 
eller lokaltåg? 

-VIKTIGT! Om EJ Intercity eller X2000: 
Fråga om det var SL:s pendeltåg eller lokaltåg inom Stockholms län. 

1 SL:s pendeltåg och lokaltåg INOM Stockholmslän (t ex Roslagsbanan, 
Lidingöbanan, Saltsjöbanan) 

2 Regionaltåg och pendeltåg UTANFÖR Stockholm (t ex Reginatåg, TIM-tåg, 
Bohusbanan, Krösatåget m.m.) 

3 Annat tåg (t ex Intercity, X2000, ArlandaExpress och utländska tåg) 

LV1H309TS Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

  



LV1H309BF Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

LV1H309BP Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

LV1H309D1 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

LV1H309D2 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 

1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

LV1H309D3 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

LV1H309T Hur bokade du tågresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningstjänst 
4 Obokat 
5 Annat 

LV1H309B Vad var det för typ av buss? 

1 Lokalbuss, Regionalbuss 
2 Långfärdsbuss i linjetrafik 
3 Charterbuss, ej i linjetrafik 
4 Annan buss 

  



LV1H309BTY Det finns olika biljettyper på buss. Hur betalade du? 

SL = STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK 
1 SL Kort 
2 SL Förköpsremsa 
3 SL Kontantkupong/Zonbiljett i spärren eller av konduktören 
4 SL Förköpt kupong eller förköpt zonbiljett (inkl SMS- eller automatbiljett) 
7 Annat betalningssätt 

LV1H309F Hur bokade du flygresan? 

1 Själv, via Internet 
2 Själv, via direktkontakt med resebyrå (telefon /kontor) 
3 Genom arbetsgivarens bokningtjänst 
4 Annat 

LV1H223B Reste du ensam eller i sällskap? 

1 Ensam hela resan 
2 Ensam större delen av resan 
3 Ensam och i sällskap lika stora delar av resan 
4 I sällskap större delen av resan 
5 I sällskap hela resan 

LV1H223C Hur många andra personer var med på resan, förutom dig själv? 

ANGE ANTAL: 

LV1H223D Hur många av dem hörde till ditt hushåll? 

ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR FÖRUTOM UP= <antal hushållsmedlemmar> 
ANGE ANTAL: 

LV1H223E Hade du med dig något barn under 6 år? 

0 = NEJ (DVS INGA BARN) 
ANGE ANTAL BARN UNDER 6 ÅR: 

LV1H223F Hur gammalt är <det yngsta barnet / barnet>? 

ANGE BARNETS ÅLDER: 

 

Frågor IRESOR-IRSLUT används för att det ska vara lättare att samla in resor som liknar 

varandra.  

IRESOR Ställs endast om den insamlade resan är en tor-resa eller en rundtur 

Här kan du ange att du vill samla in fler likadana resor, 
dvs om up gjort fler resor med ... 
... samma startadress, 
... samma slutadress, 
... samma adress på resmålet, 
... samma färdsätt 
... ungefär lika långa sträckor 

1 Ja, det finns likadana resor 
2 Nej, inte aktuellt att samla in likadana resor 
 

  



Om den långväga resan är en resa från bostaden till fritidsbostaden eller annan permanent 

och vissa krav är uppfyllda så ställs frågorna DRETURX1-RRSTOPTA för återresan till 

bostaden. DRETURX1-DRETURX3 är för att kolla att dessa krav är uppfyllda. 

DRETURX1 Gjorde du också en resa tillbaka från din <fritidsbostaden / andra bostad> till 
bostaden under perioden <REFERENSPERIOD> 

Andra resor som gjordes från din <fritidsbostad / andra bostad> innan hemresan samlas 
in separat efteråt. Hemresan måste starta under tidsperioden men kan sluta efter. 

DRETURX2 Reste du då också ungefär <RESELÄNGD> km med <FÄRDSÄTT>? 

DRETURX3 Steg du också på och av vid samma <tågstationer / flygplatser / hamnar / 
busstationer> och tog dig till och från <tåget / flyget / hamnarna / bussen> på 
samma sätt som på ditvägen (fast i omvänd ordning)? 

DRETAREBX Vilket var ärendet? 

2 Arbete på UP:s arbetsplats 
3 Studier / Skolarbete i UP:s skola 
4 Tjänsteresa / Resa i arbetet 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privat fest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, sola, bada, fiske, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, sportevenemang, 

utställning, föredrag) 
19 Föreningsliv,Religionsutövning 
20 Delta i (Följamed) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämnasaker 
24 Begravning /Gravvård / Besöka grav 
25 ANNAT ÄRENDE 

DRETAREBXA Vilket var ärendet? 

1 = Resa mellan fritidsbostad och bostad (eller vice versa) 
2 = Resa mellan bostad och annan permanent bostad (eller vice versa) 
SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN) 

DRETAREBXB Skedde ärendet (huvudsakligen) i <tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / tjänsten, i skolarbetet eller privat? > 

1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

DRETAREBXC Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

GÄLLER RESAN TILLBAKA FRÅN 'FRITIDSHUSET'/ DIN ANDRA PERMANENTA 
BOSTAD 



1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbeök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

DRETARESBI Åkte du med samma bil även på resan tillbaka till bostaden? 

DRETAREF Var du förare? 

DRETAREP Var du passagerare? 

DRETAREBIL <Vilken bil körde du? / Vad var det för bil? > 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

DRETAREDR1 Kördes bilen på samma drivmedel (<DRIVMEDEL>)? 

DRETAREDR2 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

DRETAREDR3 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 
1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

DRETAREDR4 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

DRETARESB Reste du ensam eller i sällskap? 

1 Ensam hela resan 
2 Ensam större delen av resan 
3 Ensam och i sällskap lika stora delar av resan 
4 I sällskap större delen av resan 
5 I sällskap hela resan 

DRETARESC Hur många andra personer var med på resan, förutom dig själv? 

ANGE ANTAL: 



DRETARESD Hur många av dem hörde till ditt hushåll? 

ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR FÖRUTOM UP= <Antal hushållsmedlemmar> 
ANGE ANTAL: 

DRETARESE Hade du med dig något barn under 6 år? 

0 = NEJ (DVS INGA BARN) 
ANGE ANTAL BARN UNDER 6 ÅR: 

DRETARESF Hur gammalt är <det yngsta barnet / barnet>? 

ANGE BARNETS ÅLDER: 

RRSTARTD Då behöver vi endast veta när denna omvända resa startade och slutade. Vilket 
datum startade den omvända resan? 

(RESAN I ANDRA RIKTNINGEN SLUTADE: <KOMFRAMDATUM>) 
AKTUELL RESEPERIOD: <RESEPERIOD> 
STARTDATUM: 

RRSTARTT Ungefär hur dags på dagen startade resan? 

TID PÅ DAGEN: 

RRSTARTTA Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 

RRSTOPD Vilket datum slutade den omvända resan? 

(RESAN STARTADE: <Starttid>) 
ANGE DATUM: 
1=SAMMA DATUM SOM RESAN STARTADE <Starttid> 

RRSTOPT Ungefär hur dags på dagen slutade resan? 

TID PÅ DAGEN: 

RRSTOPTA Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 
 

I frågorna DFLERA1-IRSLUT samlas liknande resor in. Frågorna DFLERA1-DFLERA3 är för 

att avgöra om kraven är uppfyllda för att kunna samla in liknande resor. Sedan ställs 

frågorna SAMSTART1-TERMRESA9 för att se om även annat är samma på resorna. Endast 

aspekter som är olika för de liknande resor frågar vi sedan om i frågorna IRSTART-IRSLUT. 

Det minsta vi ställer i IRSTART-IRSLUT är datum för de liknande resorna. 

DFLERA1 Har du gjort fler likadana resor <som ombordpersonal> (som den vi nyss pratade 
om) under perioden <REFERENSPERIOD>? 

  



DFLERA2 Har du alltså gjort <lika långa> resor <utan särskilt resmål som startade och 
slutade i / från din> <bostad / andra bostad / fritidsbostad > <? / till> <din bostad / 
din andra bostad / din fritidsbostad> <och som du gjorde med samma färdsätt? / 
och tillbaka igen där du reste ungefär lika långa sträckor med samma färdsätt? > 

DFLERA3 Steg du också på och av vid samma <tågstationer / flygplatser / hamnar>? 

DFLERABUSS1 Steg du också på och av bussen i samma orter? 

DANTAL Hur många fler sådana, likadana, resor har du gjort under perioden 
<REFERENSPERIODEN>, förutom den resa du redan redogjort för? 

ANGE ANTAL: 

IRKONTROLL <Då följer frågor om dessa likadana resor. / Då följer frågor om denna resa. / Då 
tar vi nästa (likadana) resa. / Då tar vi nästa (likadana) resa från bostaden.> 

1 LIKADANA RESOR FINNS 
9 INGA FLER LIKADANA RESOR FINNS 

SAMSTART1 Startade dessa resor ungefär samma tid från <bostaden / fritidsbostaden / den 
andra bostaden> som den resa vi pratade om förut, dvs <tidpunkt> 

SAMSTOP1 Kom du <i alla dessa resor> fram till resmålet ungefär samma tid (som i den resa 
vi pratade om förut, dvs <tidpunkt>? 

SAMSTART2 Reste du <i alla dessa resor> från <resmålet / bostaden / fritidsbostaden / den 
andra permanenta bostaden> samma tid som i den resa vi pratade om förut, dvs 
<tidpunkt>? 

SAMSTOP2 Slutade <dessa resor / resan> ungefär samma tid på dagen som i den resa vi 
pratade om förut, dvs <tidpunkt>? 

SAMARENDE1 Var det samma< huvudsakliga> ärende vid < alla dessa resor / denna resa> 
<från din> <bostad / andra bostad / fritidsbostad> <till / och tillbaka igen till din 
><din bostad / din andra bostad / din fritidsbostad / Resmål>? 

SAMARENDE2 <När det gäller resan tillbaka till din> <bostad, / andra bostad, / fritidsbostad,> var 
det samma huvudsakliga ärende på <alla dessa resor / denna resa / alla dessa 
resor tur och retur / denna resa tur och retur>, alltså <ÄRENDE>? 

SAMBILTYP1 Åkte du med samma bil <vid alla dessa resor (dvs. samma bil som vid den resa 
vi pratade om nyss) / även vid denna resa>? 

Bil vid den registrerade resan: <FARDSATT1> 

SAMBILFP1 Var du <förare / passagerare>< både tur och retur / vid alla dessa resor>? 

SAMBILDR1 Kördes bilen på samma drivmedel (<DRIVMEDEL>) < vid alla dessa resor/även 
vid denna resa>? 

SAMSS1 Reste du <ensam  / med samma sällskap> <på alla dessa resor>< från din> 
<bostad / fritidsbostad / andra bostad>? 

SAMSSRR1 Reste du <ensam / med samma sällskap ><på alla dessa resor> från <resmålet / 
din bostad / din fritidsbostad / din andra bostad> till din <bostad / fritidsbostad / 
andra bostad>? 

DAGSRESA Startade och slutade <alla dessa resor / denna resa> samma dag (samma 
datum)? > 

FLYGBOKN Bokade du <alla dessa resor / resan> på samma sätt ? 



FLYGSTOL Var det enbart flygstol på <alla dessa resor / någon av dessa resor / resan>? 

BUSSTYP Var det (samma typ av buss) < på alla dessa resor / som på resan som vi 
pratade om förut>? 

TAGTYP Var det (samma typ av tåg) < på alla dessa resor / som på resan som vi pratade 
om förut>? 

TAGPLATS Hade du <TAGPLATSTEXT> < på alla dessa resor>? 

BETALSL Betalade du resan på samma sätt < på alla dessa resor / som på resan som vi 
pratade om förut>? 

UP betalade den redovisade resan med <SLBILJETT> 

TAGBOKN Bokade du <alla dessa resor / resan> <TAGBOKNTEXT>? 

TERMRESA2 Använde du samma färdsätt från din <bostad / fritidsbostad / andra bostad> till 
<stationen / flygplatsen / busshållplatsen / färjeterminalen> <vid alla dessa 
resor> som vid den resa vi pratade om förut, alltså <FÄRDSÄTT>? 

TERMRESA5 Stod bilen parkerad vid <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / 
färjeterminalen> tills du kom tillbaka <även vid dessa resor / även vid denna resa 
/ vid någon av dessa resor / vid denna resa>? 

TERMRESA4 Använde du samma färdsätt från <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / 
färjeterminalen> till <resmålet / din bostad / din fritidsbostad / din andra bostad> 
vid alla dessa resor som i den resa vi pratade om, alltså <FÄRDSÄTT>? 

TERMRESA7 Använde du samma färdsätt från <resmålet / din bostad / din fritidsbostad / din 
andra bostad> till din <bostad / fritidsbostad / andra bostad> <vid alla dessa 
resor / även vid denna resa>, alltså <FÄRDSÄTT>? 

TERMRESA9 Använde du samma färdsätt från <stationen / flygplatsen / busshållplatsen / 
färjeterminalen> till din <bostad / fritidsbostad / andra bostad> <vid alla dessa 
resor>, alltså <FÄRDSÄTT>? 

IRSTART <Då följer frågor om dessa likadana resor. / Då följer frågor om denna resa. / Då 
tar vi nästa (likadana) resa./ Då tar vi nästa (likadana) resa från bostaden. > 

DÄR SAMMA FÄRDSÄTT ANVÄNTS UNGEFÄR LIKA LÅNGA STRÄCKOR SOM PÅ 
DEN FULLSTÄNDIGT REGISTRERADE RESAN. 

1 LIKADANA RESOR FINNS 
9 INGA FLER LIKADANA RESOR FINNS 

IRSTARTD1 Vilket datum startade resan? 

STARTDATUM: 

IRSTARTT1 Ungefär hur dags på dagen startade resan? 

TID PÅ DAGEN: 

IRSTARTT1A Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 

  



IRSTOPD1 Vilket datum kom du fram till resmålet?  

1=SAMMA DATUM SOM RESAN STARTADE  

IRSTOPT1 Ungefär hur dags på dagen kom du fram? 

TID PÅ DAGEN: 

IRSTOPT1A Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 

IRARENDE11 Vilket var det <huvudsakliga> ärendet med resan till <Resmålet / din bostad / din 
fritidsbostad / din andra bostad>? 

2 Arbete på UP:s arbetsplats 
3 Studier / Skolarbete i UP:s skola 
4 Tjänsteresa / Resa i arbetet 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privat fest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, 
 sola, bada, fiske, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, sportevenemang, 

utställning, föredrag) 
19 Föreningsliv,Religionsutövning 
20 Delta i (Följamed) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämnasaker 
24 Begravning /Gravvård / Besöka grav 
25 ANNAT ÄRENDE 

IRARENDE12 Vilket var ärendet? 

SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN). 

IRARENDE13 Skedde ärendet (huvudsakligen) i <tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / tjänsten, i skolarbetet eller privat? > 

1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

  



IRARENDE14 Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbeök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

IRBILTYP10 Var du förare eller passagerare på resan <till Resmålet / bostaden / 
fritidsbostaden / din andra bostad>? 

50 FÖRARE 
51 PASSAGERARE 

IRBILTYP11 Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

IRBILTYP12 Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

IRBILDR11 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

IRBILDR12 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 
-1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

IRBILDR13 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 



IRSS11 Reste du ensam eller i sällskap? 

1 Ensam hela resan 
2 Ensam större delen av resan 
3 Ensam och i sällskap lika stora delar av resan 
4 I sällskap större delen av resan 
5 I sällskap hela resan 

IRSS12 Hur många andra personer var med på resan, förutom dig själv? 

ANGE ANTAL: 

IRSS13 Hur många av dem hörde till ditt hushåll? 

ANGE ANTAL: 

IRSS14 Hade du med dig något barn under 6 år? 

0 = NEJ (DVS INGA BARN) 
ANGE ANTAL BARN UNDER 6 ÅR: 

IRSS15 Hur gammalt är <det yngsta barnet / barnet>? 

ANGE BARNETS ÅLDER: 

IRSTARTD2 Vilket datum reste du från <resmålet / fritidsbostaden / din andra bostad>? 

1 = SAMMA DATUM SOM UP KOM TILL RESMÅLET  

IRSTARTT2 Ungefär hur dags på dagen reste du från <resmålet / fritidsbostaden / din andra 
bostad>? 

TID PÅ DAGEN: 

IRSTARTT2A Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 

IRSTOPD2 Vilket datum slutade resan< i bostaden>? 

SLUTDATUM: 
1=SAMMA DATUM SOM RESAN STARTADE <DATUM> 

IRSTOPT2 Ungefär hur dags på dagen kom du fram? 

TID PÅ DAGEN: 

IRSTOPT2A Ungefär när på dagen var det? 

1 Morgon 
2 Förmiddag 
3 Mitt på dagen 
4 Eftermiddag 
5 Kväll 
6 Natt 

IRBILTYP20 Var du förare eller passagerare på resan< till bostaden>? 

50 FÖRARE 
51 PASSAGERARE 

  



IRBILTYP21 Vilken bil körde du? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

IRBILTYP22 Vad var det för bil? 

1 <Hushållets bil 1> 
2 <Hushållets bil 2> 
3 <Hushållets bil 3> 
4 Lånad bil 
5 Hyrd bil 
6 Medpassagerares bil 
7 Annan bil 
8 Arbetsgivarens bil 

IRBILDR21 Vilket drivmedel kördes bilen på under denna resa? 

Var det <drivmedel1> eller <drivmedel2>? 

1 <drivmedel1> 
2 <drivmedel2> 
3 Båda 

IRBILDR22 Vilket drivmedel kördes bilen med? 

-Om flera drivmedel användes, ange det drivmedel som användes längst sträcka. 

1 Bensin 
2 Diesel 
3 E85 
4 Etanol 
5 El 
6 Gas (t ex naturgas, biogas, LPG) 
7 Annat drivmedel ... 

IRBILDR23 Vilket drivmedel är det? 

ANGE DRIVMEDEL I KLARTEXT. MAX 30 TECKEN. 

  



IRARENDE21 Vilket var det huvudsakliga ärendet <med resan till din <bostad / fritidsbostad / 
andra bostad> / med hela resan tur och retur / med resan>? 

2 Arbete på UP:s arbetsplats 
3 Studier / Skolarbete i UP:s skola 
4 Tjänsteresa / Resa i arbetet 
5 Studieresa / Resa i studierna 
6 Inköp, dagligvaror 
7 Inköp, övrigt 
8 Hälso- och sjukvård 
9 Post- / Bankärende 
10 Bokning av biljetter / tider 
11 Barntillsyn (hämta och lämna inom barnomsorgen) 
12 Annat serviceärende 
13 Skjutsa (följa) / hämta annan person 
14 Hälsa på / Umgås med släkt och vänner (även bröllop, dop, födelsedagsfest, 

annan privat fest) 
15 Hobbies, Musikutövning, Studiecirkel, Kurser 
16 Restaurang, Café 
17 Motion / Friluftsliv (idrott, promenad, utflykt, sola, bada, fiske, rasta hunden) 
18 Underhållning och kultur (fest, dans, museum, konsert, bio, sportevenemang, 

utställning, föredrag) 
19 Föreningsliv,Religionsutövning 
20 Delta i (Följamed) vid barns fritidsaktivitet 
21 (Annan) Semesterresa 
22 Annan fritidsaktivitet 
23 Hämta / Lämnasaker 
24 Begravning /Gravvård / Besöka grav 
25 ANNAT ÄRENDE 

IRARENDE22 Vilket var ärendet? 

SKRIV I KLARTEXT ( FINNS PLATS FÖR 100 TECKEN). 

IRARENDE23 Skedde ärendet (huvudsakligen) i <tjänsten/arbetet eller privat? / 
skolarbetet/studierna eller privat? / tjänsten, i skolarbetet eller privat? > 

1 <I tjänsten/arbetet> 
2 Privat 
3 <I skolarbetet/studierna> 

IRARENDE24 Vilket var ärendet med tjänsteresan? 

1 Konferens, kurs, seminarium 
2 Mässa, utställning 
3 Studiebesök 
4 Kundbeök 
5 Sammanträde 
6 Arbete på lokalkontor / annat kontor inom företaget 
7 Inköp 
8 Post- / Bankärende 
9 Annat serviceärende 
10 Annat ärende 

IRSS21 Reste du ensam eller i sällskap? 

1 Ensam hela resan 
2 Ensam större delen av resan 
3 Ensam och i sällskap lika stora delar av resan 
4 I sällskap större delen av resan 
5 I sällskap hela resan 



IRSS22 Hur många andra personer var med på resan, förutom dig själv? 

ANGE ANTAL: 

IRSS23 Hur många av dem hörde till ditt hushåll? 

ANTAL HUSHÅLLSMEDLEMMAR FÖRUTOM UP= <INL21> 
ANGE ANTAL: 

IRSS24 Hade du med dig något barn under 6 år? 

0 = NEJ (DVS INGA BARN) 
ANGE ANTAL BARN UNDER 6 ÅR: 

IRSS25 Hur gammalt är <det yngsta barnet / barnet>? 

ANGE BARNETS ÅLDER: 

IRSLUT Har du gjort fler likadana resor under perioden <RESEPERIOD>? 

LV1H310 Har du gjort någon mer resa på minst 10 mil (enkel resa) under den senaste 
månaden, dvs. någon resa under perioden <referensperiod>? 

1 Ja 
2 Nej 
3 Ja, som ombordpersonal (flygvärdinna, konduktör, personal ombord på färja etc) 
4 Ja, som yrkesmässig trafik 

  



Vanliga skol- och arbetsresor 

ARBFARD Vilket färdsätt använder du oftast från <bostaden / övernattningsbostaden> till 
arbetet för närvarande? 

Gäller enkel resa, från bostad till arbetet. 
Vid flera färdsätt > ange färdsättet med längst sträcka. 
Om UP har svårt att välja mellan färdsätt som använts ungefär lika lång sträcka > välj det 
färdsätt som använts sist av dessa. 
<Om varierande arbetsplatser > ange den vanligaste resan den senaste tiden.> 
<Om olika arbetsplatser varje dag > ange för den senaste arbetsdagen.> 

1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

ARBTID Hur lång restid brukar du ha från <bostaden / övernattningsbostaden> till arbetet 
från dörr till dörr? 

Gäller enkel resa från bostad till arbetet. 
Om färdsätt varierar > ange restiden för det vanligaste färdsättet. 
<Om varierande arbetsplatser> ange den vanligaste resan den senaste tiden.> 
<'Om olika arbetsplatser varje dag > ange för den senaste arbetsdagen. > 
RESTID I MINUTER: 

ARBKM Hur lång är resan i kilometer från <bostaden / övernattningsbostaden> till arbetet 
(från dörr till dörr)? 

Gäller enkel resa från bostad till arbetet. 
Om färdsätt varierar > ange reslängden för det vanligaste färdsättet. 
<Om varierande arbetsplatser > ange den vanligaste resan den senaste tiden > 
<Om olika arbetsplatser varje dag > ange för den senaste arbetsdagen.> 
FÄRDLÄNGD I KILOMETER: 

ARBRESOR Har du gjort någon resa till din arbetsplats under den senaste månaden, dvs 
under perioden <REFERENSPERIODEN>? 



ARBANTAL Hur många resor har du gjort till arbetet den senaste månaden, dvs under 
perioden <REFERENSPERIODEN>? 

En ungefärlig uppskattning är bättre än ingen alls. 
ANTAL: 

SKOLFARD Sedan har jag <också> några frågor om dina skolresor. Dessa resor till skolan 
brukar ofta vara ungefär likadana dag för dag. Vilket färdsätt använder du oftast 
från <bostaden / övernattningsbostaden> till skolan för närvarande? 

Gäller enkel resa från bostaden till skolan. 
Vid flera färdsätt > ange färdsättet med längst sträcka. 
Om UP har svårt att välja mellan färdsätt som använts ungefär lika lång sträcka > välj det 
färdsätt som använts sist av dessa. 
Om barnet bor omväxlande hos sina föräldrar > Ange färdsättet som används när barnet 
bor hos den föräldern som svarar på frågorna. 
<Om varierande studieplatser > ange den vanligaste resan den senaste tiden.> 
<Om olika studieplatser varje dag > ange för den senaste studiedagen.> 

1 Till fots 
2 Cykel 
3 Moped 
4 MC 
8 Tåg 
10 T-Bana 
11 Spårvagn 
12 Buss 
13 Skolskjuts 
14 Flyg, reguljärt 
15 Flyg, charter 
16 Fritidsbåt 
17 Sjöfart 
18 Snöskoter 
19 Traktor, arbetsredskap 
20 Färdtjänst med taxi, passagerare 
21 Färdtjänst med specialfordon,passagerare 
22 Färdtjänst med specialfordon, förare 
50 Personbil, förare 
51 Personbil, passagerare 
61 Taxi, förare 
62 Taxi, passagerare (OBS! Intefärdtjänst.) 
71 Lastbil, förare 
72 Lastbil, passagerare 
23 ANNAT FÄRDSÄTT 

SKOLTID Hur lång restid brukar du ha från <bostaden / övernattningsbostaden> till skolan 
från dörr till dörr? 

Gäller enkel resa från bostaden till skolan. 
Om färdsätt varierar > ange restiden för det vanligaste färdsättet. 
<Om varierande studieplatser > ange den vanligaste resan den senaste tiden.> 
<Om olika studieplatser varje dag > ange för den senaste studiedagen.> 
RESTID I MINUTER: 

  



SKOLKM Hur lång är resan i kilometer från <bostaden / övernattningsbostaden> till skolan 
(från dörr till dörr)? 

Gäller enkel resa från bostaden till skolan. 
Om färdsätt varierar > ange reslängden för det vanligaste färdsättet. 
<Om varierande studieplatser > ange den vanligaste resan den senaste tiden. > 
<Om olika studieplatser varje dag > ange för den senaste studiedagen. > 
FÄRDLÄNGD I KILOMETER: 

SKOLRESOR Har du gjort någon resa från bostaden till din skola under den senaste månaden, 
dvs under perioden <REFERENSPERIODEN>? 

SKOLANTAL Hur många resor till skolan har du gjort under den senaste månaden, dvs under 
perioden <REFERENSPERIODEN>? 

En ungefärlig uppskattning är bättre än ingen alls. 
ANTAL: 

 

Utlandsresor det senaste året 

UTLANDET Jag har också några frågor om antal utlandsresor under de senaste 12 
månaderna. 

Har du gjort någon <ytterligare> resa till utlandet under perioden 
<STARTDATUM> till och med <SLUTDATUM> <förutom de vi redan tagit upp>? 

<De utlandsresor du beskrev tidigare ska du inte ta upp en gång till.> 

Ta med resor som OMBORDPERSONAL. 
Däremot ska inte annan yrkesmässig trafik ingå. 

 

UTLANDET2 Var någon av dessa (resor till utlandet) en resa i <arbetet eller studierna (t.ex. en 
skolresa)?  / studierna (t.ex. en skolresa)?> 

1 <Ja, tjänsteresa/resa i arbetet> 
2 Ja, studieresa/skolresa 
3 Nej 

UTLARBPL <Du sa tidigare att din ordinarie arbetsplats låg i LAND. Har du haft din 
arbetsplats i något annat land i utlandet de senaste 12 månaderna?  / Har du haft 
en arbetsplats i utlandet de senaste 12 månaderna?> 

UTLARBLAND I vilket land låg denna arbetsplats? 

FLERA SVAR KAN ANGES. 

1 Finland 
2 Norge 
3 Danmark 
4 Övriga Europa 
5 Övriga världen 

  



UTLANDTEXT Då kommer jag att ställa några frågor om hur många utlandsresor du gjort under 
de 12 senaste månaderna, fördelat på resor till Finland, Norge, Danmark, övriga 
Europa och övriga världen.  

Om du har besökt flera länder på utlandsresan, räkna bara med landet där det 
viktigaste resmålet låg. 

<Utlandsresor som du tidigare redovisat ska du inte redovisa igen.> 

Om resan hade resmål i flera länder och UP inte kan eller vill välja vilket som hade det 
viktigaste resmålet, ta det land som ligger längst bort. 
TRYCK ENTER 

FINLAND Har du gjort några resor, där det viktigaste resmålet låg i Finland, mellan den 
<STARTDATUM> och <SLUTDATUM> ? 

Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 
Även privata resor ska tas med. 

FINLAND2 Hur många resor var det? 

En ungefärlig uppgift är bättre än ingen uppgift alls. 
Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 

FINLAND1A Var det en resa till din arbetsplats? 

FINLAND1T Var det <en / någon annan> resa i tjänsten? 

FINLAND1S Var det en resa i studierna? 

Som resa i studierna räknas även resa mellan skolan och hemmet. 

FINLAND2A Hur många av dessa var resor din arbetsplats? 

0 = INGA RESOR TILL ARBETSPLATSEN 
ANGE ANTAL: 

FINLAND2T Hur många <andra> av dessa resor var resor i tjänsten? 

0 = INGA RESOR I TJÄNSTEN 
-ANGE ANTAL: 

FINLAND2S Hur många av dessa var resor i studierna? 

Som resor i studierna räknas även resor mellan skolan och hemmet. 
0 = INGA RESOR VAR STUDIERESOR 
-ANGE ANTAL: 

DANMARK Har du gjort några resor, där det viktigaste resmålet låg i Danmark, mellan den 
<STARTDATUM> och <SLUTDATUM> ? 

Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 
Även privata resor ska tas med. 

DANMARK2 Hur många resor var det? 

En ungefärlig uppgift är bättre än ingen uppgift alls. 
Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 

DANMARK1A Var det en resa till din arbetsplats? 

DANMARK1T Var det <en / någon annan> resa i tjänsten? 

DANMARK1S Var det en studieresa? 

Som resa i studierna räknas även resa mellan skolan och hemmet. 

DANMARK2A Hur många av dessa var resor var resor till din arbetsplats? 



0 = INGA RESOR TILL ARBETSPLATSEN 
-ANGE ANTAL: 

DANMARK2T Hur många <andra> av dessa resor var resor i tjänsten? 

0 = INGA RESOR I TJÄNSTEN 
-ANGE ANTAL: 

DANMARK2S Hur många av dessa resor var studieresor? 

Som resor i studierna räknas även resor mellan skolan och hemmet. 
0 = INGA RESOR VAR STUDIERESOR 
-ANGE ANTAL: 

NORGE Har du gjort några resor, där det viktigaste resmålet låg i Norge, mellan den 
<STARTDATUM> och <SLUTDATUM> ? 

Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 
Även privata resor ska tas med. 

NORGE2 Hur många resor var det? 

En ungefärlig uppgift är bättre än ingen uppgift alls. 
Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 

NORGE1A Var det en resa till din arbetsplats? 

NORGE1T Var det <en / någon annan> resa i tjänsten? 

NORGE1S Var det en resa i studierna? 

Som resa i studierna räknas även resa mellan skolan och hemmet. 

NORGE2A Hur många av dessa var resor var resor till din arbetsplats? 

0 = INGA RESOR TILL ARBETSPLATSEN 
-ANGE ANTAL: 

NORGE2T Hur många <andra> av dessa resor var resor i tjänsten? 

0 = INGA RESOR I TJÄNSTEN 
-ANGE ANTAL: 

NORGE2S Hur många av dessa resor var studieresor? 

Som resor i studierna räknas även resor mellan skolan och hemmet. 
0 = INGA RESOR VAR STUDIERESOR 
-ANGE ANTAL: 

EUROPA Har du gjort några resor, där det viktigaste resmålet låg i övriga Europa, mellan 
den <STARTDATUM> och <SLUTDATUM> ? 

Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 
Även privata resor ska tas med. 

EUROPA2 Hur många resor var det? 

En ungefärlig uppgift är bättre än ingen uppgift alls. 
Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 

EUROPA1A Var det en resa till din arbetsplats? 

EUROPA1T Var det <en / någon annan> resa i tjänsten? 

EUROPA1S Var det en studieresa? 

Som resa i studierna räknas även resa mellan skolan och hemmet. 

EUROPA2A Hur många av dessa var resor var resor till din arbetsplats? 



0 = INGA RESOR TILL ARBETSPLATSEN 
-ANGE ANTAL: 

EUROPA2T Hur många <andra> av dessa resor var resor i tjänsten? 

0 = INGA RESOR I TJÄNSTEN 
-ANGE ANTAL: 

EUROPA2S Hur många av dessa resor var studieresor? 

Som resor i studierna räknas även resor mellan skolan och hemmet. 
0 = INGA RESOR VAR STUDIERESOR 
-ANGE ANTAL: 

JORDEN Har du gjort några resor, där det viktigaste resmålet låg utanför Europa, mellan 
den <STARTDATUM> och <SLUTDATUM> ? 

Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 
Även privata resor ska tas med. 

JORDEN2 Hur många resor var det? 

En ungefärlig uppgift är bättre än ingen uppgift alls. 
Resor som redovisats tidigare ska inte tas med. 

JORDEN1A Var det en resa till din arbetsplats? 

JORDEN1T Var det <en / någon annan> resa i tjänsten? 

JORDEN1S Var det en i studierna? 

Som resa i studierna räknas även resa mellan skolan och hemmet. 

JORDEN2A Hur många av dessa var resor var resor till din arbetsplats? 

0 = INGA RESOR TILL ARBETSPLATSEN 
-ANGE ANTAL: 

JORDEN2T Hur många <andra> av dessa resor var resor i tjänsten? 

0 = INGA RESOR I TJÄNSTEN 
-ANGE ANTAL: 

JORDEN2S Hur många av dessa resor var resor i studierna? 

Som resor i studierna räknas även resor mellan skolan och hemmet. 
0 = INGA RESOR VAR STUDIERESOR 
-ANGE ANTAL: 

 
  



Bil- eller kollektivtrafikant 

BILOFT Nu kommer frågor som rör bilåkande och kollektivtrafik. 

Hur ofta brukar du åka bil (som förare eller passagerare)? 

GÄLLER ALLA RESOR, OAVSETT LÄNGD ELLER ÄRENDE. 
1 5-7 dagar per veckan (dagligen eller nästan varje dag) 
2 2-4 dagar per vecka (några dagar i veckan) 
3 1 dag i veckan (någon dag i veckan) 
4 1-3 dagar i månaden (någon/några dagar i månaden) 
5 Mer sällan 
6 Aldrig 

KOLLOFT Hur ofta brukar du åka med kollektiva färdmedel, dvs. med (lokal)buss, 
tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg, spårvagn e.d.? 

-Avser lokala och regionala resor. 
Ingår INTE - resor med speciell skolskjuts, dvs fordon 
som endast skjutsar barn mellan bosaden och skolan. 

1 5-7 dagar per veckan (dagligen eller nästan varje dag) 
2 2-4 dagar per vecka (några dagar i veckan) 
3 1 dag i veckan (någon dag i veckan) 
4 1-3 dagar i månaden (någon/några dagar i månaden) 
5 Mer sällan 
6 Aldrig 

SLATTIT <Även om du> <sällan / aldrig> <reser kollektivt har jag en fråga om hur du ser 
på dina möjligheter att resa kollektivt.> I vilken utsträckning instämmer du i 
påståendet: - "Jag kan använda kollektivtrafiken för de flesta resor jag gör." 
Svara på en skala från 1 till 5 där 1 = tar helt avstånd och 5 = instämmer helt. 

1 Tar helt avstånd 
2 Tar delvis avstånd 
3 Varken instämmer eller tar avstånd 
4 Instämmer delvis 
5 Instämmer helt 

 

Internettillgång 

NET I undersökningen ställer vi också några frågor om din tillgång till Internet.  

Har du tillgång till Internet <privat> <eller på arbetet. / eller i skolan. / , på arbetet 
eller i skolan.>? 

OBS att denna fråga bara avser om UP har tillgång till, inte om han/hon använder 
Internet.  
Frågorna ställs eftersom Internet kan påverka resandet på olika sätt. 
Många sköter t.ex. sina bankärenden på Internet istället för att åka till en bank- eller 
postkontor. <Internet innebär också nya förutsättningar i arbetslivet, t.ex. att man arbetar 
på distans.> 

NETANV Använder du Internet? 

NETHB Har du tillgång till bredband i bostaden? 

Tillgång innebär här att minst en person i hushållet använder bredbandsuppkoppling som 
finns i bostaden. 

  



NETHMB Är det via fast uppkoppling eller via mobilt bredband? 

1 Fast uppkoppling 
2 Mobilt bredband 
3 Både och 

NETHUM Har du i bostaden tillgång till Internet via uppringt modem? 

MODEM VIA TELEFONLINJE, ISDN. 

NETA Har du på arbetsplatsen tillgång till Internet? 

NETM Har du tillgång till bärbar dator <privat> <eller på arbetet. / eller i skolan. / , på 
arbetet eller i skolan.>? 

NETMB Har du tillgång till mobilt bredband för att koppla upp den bärbara datorn mot 
Internet? 

NETMT Använder du Internet på någon mobiltelefon som du har tillgång till? 

1 Ja 
2 Nej 
3 Ja, men sällan eller någon enstaka gång 

NETX Använder du Internet i bostaden för ditt arbete? 

NETXS Använder du Internet i bostaden <också> för dina studier? 

NETAE Har du e-postadress som hör till arbetet? 

NETAEI Kan du komma åt arbetets e-post utanför arbetsplatsen? 

NETK Kan du koppla upp dig via fjärrstyrning, t ex VPN, mot jobbets datasystem? 

LÄS VID BEHOV: 

Dvs kan du utanför arbetet komma åt filer som finns lagrade och köra program 
som finns på arbetet? 

NETKM Kan uppkopplingen ske via bärbar dator? 

NETKMT Kan uppkopplingen ske via mobiltelefon? 

 

Förvärvsarbete mätdagen 

FA1 Förvärvsarbetade du <igår / i förrgår / DATUM>? 

  



FA2 Du sa tidigare att du arbetade <igår / i förrgår / DATUM>. Utförde du någon del 
av ditt arbete under dagen på en annan plats än din ordinarie arbetsplats, t ex 
<hemma eller> under resa? 

TA INTE MED TJÄNSTEÄRENDEN OCH TJÄNSTEBESÖK. 
UP HAR UPPGIVIT YRKE: <yrke> 
Under resa avser att man t.ex. arbetar på tåget, flyget eller på hotellrummet. Däremot ska 
inte tjänsteresor eller tjänstebesök (där man inte arbetar på vägen till eller från besöket) 
tas med. 
Rörlig arbete avser resor där förflyttningar ingår i arbetet, t ex: kringresande försäljare 
eller servicetekniker, lantbrukare, (fält)intervjuare, personal inom hemtjänst, 
lastbilschaufför. 

1 Ja 
2 Nej 
3 UP HAR RÖRLIGT ARBETE (FÖLJDFRÅGOR EJ AKTUELLA) 

FA2A På vilken plats/vilka platser arbetade du då? 

1 UP:s bostad (folkbokföringsadress) 
2 Annan permanent bostad, UP:s <(För värnpliktiga: Regemente)> 
3 <UP:s (huvudsakliga) fritidsbostad: >  
4 Grannskapscentral / Satellitkontor / Telestuga / Datastuga 
5 UP:s fritidsbostad, även hyrd (dit vi inte fått adressen tidigare) 
6 Annan plats ... 
7 Under resa 

FA2A2 Vilken plats? 

ANGE PLATS I KLARTEXT: 

 

Distansarbete 

DISTM Nu kommer några frågor om distansarbete, alltså att man ibland arbetar på en 
annan plats än den vanliga arbetsplatsen. 

Är dina arbetsuppgifter sådana att de helt eller delvis kan utföras på distans, t.ex. 
hemifrån? 

LÄSES VID BEHOV: 

Det räknas INTE som distansarbete om du: 

- arbetar på väg till eller från jobbet (t.ex. läser en rapport på bussen) 

- tar med dig arbete hem efter jobbet 

- gör ett tjänsteärende 

- tillfälligt arbetar hemma p g a sjukt barn eller dylikt 

  



DIST1A Nu kommer några frågor om distansarbete, alltså att man ibland arbetar på en 
annan plats än den vanliga arbetsplatsen. Du har tidigare angivit att du <är 
anställd / är egen företagare> och har din arbetsplats i hemmet. Betyder det att 
du arbetar på Distans? 

LÄSES VID BEHOV: 
Det räknas INTE som distansarbete om du: 
- arbetar på väg till eller från jobbet (t.ex. läser en rapport på bussen) 
- tar med dig arbete hem efter jobbet 
- gör ett tjänsteärende 
- tillfälligt arbetar hemma p g a sjukt barn eller dylikt 

DIST1 Brukar du distansarbeta? 

Behöver inte vara hel dag, utan kan även vara del av dag. 
Det räknas INTE som distansarbete om UP: 
- arbetar på väg till eller från jobbet (t.ex. läser en rapport på bussen) 
- tar med sig arbete hem efter jobbet 
- gör ett tjänsteärende 
- tillfälligt arbetar hemma p g a sjukt barn eller dylikt 

DISTX Tillåter din arbetsgivare distansarbete? 

DISTY Innebär det att du skulle kunna arbeta på distans om du själv önskade 
distansarbeta? 

DIST1B Brukar du då vanligtvis arbeta hela dagen på distans, eller bara del av dagen? 

"Hel dag" innebär att UP arbetar enbart på distans den dagen och ingenting på 
arbetsplatsen. 

1 Hel dag på distans 
2 Del av dag på distans (och resten på ordinarie arbetsplatsen) 
3 Båda och 

DIST2 Under 4 arbetsveckor, ungefär hur många dagar brukar du arbeta på distans? 

77 = MER SÄLLAN ÄN EN GÅNG PER 4 ARBETSVECKOR 

DIST2B Under en period på 4 arbetsveckor, ungefär hur många HELA dagar brukar du 
arbeta på distans? 

"Hel dag" innebär att UP arbetar enbart på distans den dagen och ingenting på 
arbetsplatsen. 
77= MER SÄLLAN ÄN EN GÅNG PER MÅNAD 

DIST2C Och ungefär hur många dagar under en period på 4 arbetsveckor brukar du 
arbeta en del av dagen på distans och en del av dagen på din ordinarie 
arbetsplats? 

DVS DEL AV DAGEN PÅ DEN ORDINARIE ARBETSPLATSEN, 
RESTEN AV DAGEN PÅ DISTANS (ELLER TVÄRTOM). 
ANGE ANTAL DAGAR PER MÅNAD. 
77 = MER SÄLLAN ÄN EN GÅNG PER MÅNAD 

DIST3 På vilken plats brukar du arbeta på distans? 

-Om flera platser, ange där UP oftast / vanligtvis brukar distansarbeta. 
1 UP:s bostad (folkbokföringsadress) 
2 Annan permanent bostad, UP:s <(För värnpliktiga: Regemente)> 
3 <UP:s (huvudsakliga) fritidsbostad:>  
4 Grannskapscentral / Satellitkontor / Telestuga / Datastuga 
9 UP:s fritidsbostad, även hyrd (dit vi inte fått adressen tidigare) 
10 Annan plats ... 



DIST3A Vilken plats? 

ANGE PLATS FÖR DISTANSARBETE: 
ADRESSEN SKA INTE SAMLAS IN. 

DISTINTERN Använder du internet när du distansarbetar? 

KODA JA OM UP SVARAR IBLAND. 

DISTEPOST Använder du arbetets e-post när du distansarbetar? 

DISTKOPPLA Kopplar du upp dig till datasystemet på din ordinarie arbetsplats när du 
distansarbetar? 

KAN SKE VIA FJÄRRSTYRNING, T EX VPN. 
KODA JA OM UP SVARAR IBLAND. 

DIST5 Du uppgav tidigare att du <igår / i förrgår / DATUM> hade förvärvsarbetet på en 
annan plats än din ordinarie arbetsplats. Var det distansarbete? 

DISTHUSH Distansarbetar någon <annan >person i ditt hushåll? 

LÄSES VID BEHOV: 

Det räknas INTE som distansarbete om du: 

- arbetar på väg till eller från jobbet (t.ex. läser en rapport på bussen) 

- tar med dig arbete hem efter jobbet 

- gör ett tjänsteärende 

- tillfälligt arbetar hemma p g a sjukt barn eller dylikt 

Med DISTANSARBTE avses att man ibland arbetar på någon 
annan plats än den vanliga, ordinarie arbetsplatsen. 

 

Arbete under resa 

FLEX1 Så har jag några frågor som rör arbete under resa. 

Brukar du arbeta på väg till eller från din arbetsplats, eller på vägen till en plats 
som du ska besöka i tjänsten? 

Avser arbete som görs t.ex. ombord på tåg, buss, flyg osv. 
Om up brukar ringa telefonsamtal i bilen ska de tas med om det är i tjänsten. 

1 Ja, vid resor till eller från arbetet 
2 Ja, vid tjänsteresor 
3 Ja, både vid resor till eller från arbetet och vid tjänsteresor 
5 Nej 

FLEX2 Under 4 arbetsveckor, ungefär hur många dagar brukar du utföra arbete under 
resa? 

77 = MER SÄLLAN ÄN EN GÅNG PER 4 ARBETSVECKOR 

FLEXINTERA Använder du internet från bärbar dator, mobiltelefon eller liknande när du arbetar 
under resa? 

FLEXEPOST Använder du arbetets e-post när du arbetar under resa? 

-Avser det e-postkonto / e-postadress som hör till UP:s arbete. 



FLEXKOPPL Använder du Internet från bärbar dator, mobiltelefon eller liknande som kan 
kopplas upp till din arbetsplats när du arbetar under resa? 

KAN SKE VIA FJÄRRSTYRNING, T EX VPN. 

 
Tele- och videokonferenser 

TV1 Nu kommer jag att ställa några frågor som handlar om telekonferenser. 

Med telekonferens menar vi samtal med telefon där minst 3 personer talar med 
varandra samtidigt. 

Har du mellan <REFERENSPERIODEN> deltagit i någon sådan telekonferens 
<Det gäller både i tjänsten / i studierna och privat. / Det gäller både i tjänsten och 
privat. / Det gäller både i studierna och privat.> 

TV2 Hur många gånger under denna period har det skett? 

ANTAL: 

TV3 Vilket var det huvudsakliga ärendet / syftet med denna konferens? 

1 <I arbetet / tjänsten> 
2 <I skolarbetet / studierna> 
3 ÖVRIGT 

TV3A Vilket var ärendet, syftet, med dessa konferenser. Gällde det ... 

FLERA SVAR KAN ANGES. 
1 <arbetet / tjänsten> 
2 <skolarbetet / studierna> 
3 annat ärende 

TV3B Hur många av dessa konferenser rörde arbetet? 

TV3C Hur många av dessa konferenser rörde studierna? 

TV3D Hur många av dessa konferenser hade annat ärende än <arbetet eller studierna / 
arbetet / studierna>? 

TV4 Så några frågor om videosamtal, videomöten och videokonferenser. 

Har du under perioden deltagit i videosamtal eller videokonferens eller chattat 
med webbkamera?  

<Det gäller både i tjänsten / i studierna och privat. / Det gäller både i tjänsten och 
privat. / Det gäller både i studierna och privat.> 

-OM DU BEHÖVER FÖRKLARA: 
VIDEOKONFERENS innebär att minst en av platserna har videokamera, webbkamera 
(eller annan videokonferensutrustning) och att alla kan meddela sig med varandra. 
En videokonferens kan t ex vara; 
- Distansundervisning för elever 
- Konferenser inom ett företag med kontor på flera platser 
CHATT MED WEBBKAMERA innebär chatt där minst en av deltagarna har webbkamera 
påslagen och den/de övriga kan se kamerans rörliga bild. 
VIDEOSAMTAL är ett mobilsamtal där videofunktionen är påslagen. Det innebär att 
åtminstone en av personerna i samtalet är synlig i mobilen. För att kunna föra ett 
videosamtal krävs 3G. 

TV5 Hur många gånger under denna period har det skett? 

  



TV6 Vilket var det huvudsakliga ärendet / syftet? 

1 <I arbetet / tjänsten> 
2 <I skolarbetet / studierna> 
3 ÖVRIGT 

TV6A Vilket var ärendet, syftet, med dessa. Gällde det ... 

FLERA SVAR KAN ANGES. 
1 <arbetet / tjänsten> 
2 <skolarbetet / studierna> 
3 annat ärende 

TV6B Hur många av dessa konferenser rörde arbetet? 

TV6C Hur många av dessa rörde studierna? 

TV6D Hur många av dessa hade annat ärende än <arbetet eller studierna / arbetet / 
studierna>? 

 
Rörlighet 

A810 Jag ska nu ställa några frågor om sådant som har stor betydelse när det gäller 
möjligheten att resa och använda olika kommunikationssätt. Har du något 
allergiskt besvär som gör att du inte kan resa med kollektiva färdmedel eller flyg? 

Med kollektiva färdmedel avses buss, tåg, T-bana, spårvagn. 

A810A Jag ska nu ställa några frågor om sådant som har stor betydelse när det gäller 
möjligheten att resa och använda olika kommunikationssätt. Har du problem med 
att höra vad som sägs i samtal mellan flera personer? 

ÄVEN MED EV. HJÄLPMEDEL, T EX HÖRAPPARAT, IMPLANTAT ETC 

A810B Har du problem med att se och urskilja vanlig text i dagstidning, även om du 
använder glasögon eller linser? 

A810C Så en fråga om rörlighet. Kan du springa en kortare sträcka, säg 100 meter, om 
du har bråttom? 

Tillfällig nedsättning av en eller annan funktion ska vi bortse från. 

A810D Kan du gå i trappor utan besvär? 

A810E Kan du stiga upp på en buss obehindrat? 

A810F Kan du ta en kortare promenad på cirka 5 minuter i någorlunda rask takt? 

A810G Använder du käpp, bock, rollator, rullstol eller liknande för att förflytta dig? 

Tillfällig nedsättning av en eller annan funktion ska vi bortse från. 

A810H Behöver du hjälp av en annan person för att förflytta dig utomhus? 

 
  



Inkomst 

A815 I undersökningen vill man även se om det finns några samband mellan inkomst 
och resande, om olika inkomstgrupper reser på olika sätt.  

Jag undrar därför: Ungefär hur stor är din årsinkomst innan skatten är dragen. 

(Med inkomst menar vi lön (totala inkomsten om flera jobb), pension, inkomst från 
eget företag och jordbruk samt A-kassa.) 

TA MED sjukpenning och föräldrapenning (räknas som lön). 
Ta INTE med bidrag, tex bostadsbidrag, socialbidrag, studiemedel, studiebidrag osv. 
Även KAPITALINKOMST ska ingå. 
ÅRSINKOMST I KRONOR INNAN SKATTEN ÄR DRAGEN 
(BRUTTOINKOMST): 

A815B Har du <också> någon form av bidrag <som t.ex. bostadsbidrag, studiemedel, 
studiebidrag eller barnbidrag? / som t.ex. studiemedel eller studiebidrag?> 

ÄVEN SOCIALBIDRAG SKA RÄKNAS IN! 

A815B2 Om du slår ihop alla bidrag, ungefär hur stort belopp det totalt på ett år? 

BIDRAG PER ÅR: 

A816 <I undersökningen vill man även se om det finns några samband mellan inkomst 
och resande, om olika inkomstgrupper reser på olika sätt. >Ungefär hur stor är 
hushållets totala årsinkomst innan skatten är dragen? 

 Räkna med bidrag som t.ex. bostadsbidrag, barnbidrag och studiemedel. 

Ta med alla: 
- inkomsterna för alla personerna i hushållet (även barn) 
- alla bidrag som någon i hushållet eller hela hushållet får, även socialbidrag. 
Om UP är enda inkomsttagare och ingen annan i hushållet får något bidrag ==> tryck 1! 
ÅRSINKOMST I KRONOR: 

A817A Kan du ändå ge en uppgift i grova drag om hur stor hushållsinkomsten är, om jag 
nämner några intervall inom vilka inkomsten kan ligga? 

A817B  Jag räknar nu upp några intervall där hushållsinkomsten kan ligga. Ligger 
hushållsinkomsten (inkusive eventuella bidrag)... 

1 <'Mellan 50 000 och 100 000> 
2 <Mellan 100 000 och 150 000> 
3 <Mellan 150 000 och 200 000> 
4 <Mellan 200 000 och 250 000> 
5 <Mellan 250 000 och 300 000> 
6 <Mellan 300 000 och 400 000> 
7 <Mellan 400 000 och 500 000> 
8 <Mellan 500 000 och 600 000> 
9 <Mellan 600 000 och 800 000> 
10 <Mellan 800 000 och 1 000 000> 
11 <Mellan 1 000 000 och 1 500 000> 
12 <Mellan 1 500 000 och 2 000 000> 
13 <Mellan 2 000 000 och 3 000 000> 
14 <Över 3 000 000> 

 



Utskicksmaterial 

BREV1 Till sist några frågor om brevet vi skickade, om det var till någon hjälp. Gjorde ni 
några anteckningar i det? 

1 Ja 
2 Delvis 
3 Nej 

BREV2 Till sist några frågor om brevet vi skickade, om det var till någon hjälp. Gjorde du 
några anteckningar i det om dina långa resor? 

1 Ja 
2 Delvis 
3 Nej 

MD1B Gjorde du anteckningar på något annat sätt om de förflyttningar du hade <igår / i 
förrgår / DATUM>? 

1 Ja 
2 Delvis 
3 Nej 

LV1ANT1 Det fanns också utrymme för anteckningar om långa resor. Gjorde ni några 
sådana anteckningar? 

1 Ja 
2 Delvis 
3 Nej 

LV1ANT3 Gjorde ni anteckningar på något annat sätt om dessa resor? 

1 Ja 
2 Delvis 
3 Nej 


