
Intervjuinstruktioner 
 
 
Generellt 
 
Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske 
man vill veta vad som avses med ’i ditt bostadsområde’. Avsikten är dock i de flesta fall att 
respondenten själv ska svara på frågan utifrån vad hon lägger in i ordet/meningen/uttrycket. 
Så, läs gärna om frågan och meddela att hon ska svara på det sätt hon uppfattar frågan. 
 
Frågebatteriet är indelat i block efter ämne. Respondenten ska dock inte upplysas om detta, 
förutom i de fall där det framgår av överbryggningsfaser i enkäten. 
 
Bortfallskoder 
7, 77, 777 används då respondeten uttryckligen inte vill/vägrar svara på frågan.   
 
Att inte erhålla svar är antingen vet ej (8, 88) eller  
 
Specifika frågor 
 
A1-A4: Med den tid IP ägnar åt TV-tittande/radiolyssnande avse den tid hon aktivt tittar eller 
lyssnar. Att t ex ha radion på i bakgrunden räknas inte. 
 
B11: Att rösta blankt ska kodas som ’NEJ’ 
 
C2: Om IP fråga så gäller detta på fritiden, vilket även inkluderar t ex lunchrasten och 
liknande 
 
C23: Viktigt att det gäller språk som IP faktiskt talar hemma. Merparten av alla ’familjer’ 
talar endast ett språk hemma (vanligen svenska i Sverige). Att man sedan kan tala 10 språk 
flytande betyder inte att man faktiskt gör det till vardags.  
 
D12a/13a/14a/15a: Naprapat kodas som 03. 
 
D17: Vardagliga = icke akuta. 
 
F5: Det är IPs tolkning av viken ort hon bor i som är relevant. IVE skall alltså inte förtydliga 
denna fråga. 
 
F6: Högsta avslutade utbildning. D v s en gymnasiestuderande har som högsta utbildning 
grundskola. De universitetsstuderande kan ange universitet utan examen under förutsättning 
att de minst tagit någon poäng på universitetet.  
 
F7: Anges i heltid (helår) inklusive grundskola. Ignorera avbrutna perioder kortare än ett 
akademiskt år. 
 
F8c: Om IP inte är säker eller vet försök då att få reda på vilket av alternativen som bäst 
beskriver situationen, d v s fråga igen. 
 
Förtydligande av svarsalternativen: på F8a/c 



Förvärvsarbete... 
Alla typer av förvärvsarbete. D v s som anställd, företagare eller 
annat samt deltid och tillfälliga arbeten. 
 
Ideellt arbete samt arbete där det inte finns några finansiella 
transaktioner är Exkluderade. 
 
Personer som är borta från arbetet tillfälligt p.g.a. t ex sjukdom, 
semester, strejk, barnledighet mm räknas som förvärvsarbetande under 
förutsättningen att de har ett arbete att återvända till när 
’ledigheten’ är slut. 
 
Personer vars anställningar är regelbundna men som endast får betalt 
delar av året. T ex ej fast anställda lärare som inte erhåller 
betalning på sommarlovet men som ändock måste betraktas som anställda 
räknas som förvärvsarbetande även om det inte arbetade de senaste sju 
dagarna.  
 

Utbildning 
Även om ledig senaste veckan 
Inklusive individer som arbetade tillfälligt (extraknäckande) under 
senaste veckan.  
   

 
F12: Om IP har mer än ett jobb så gäller det jobbet som utförs största delen av tiden och om 
det är lika så avses jobbet där lönen är högst. 
 
F32: ALLA inkomster ska inkluderas, t ex lön, barnbidrag, föräldrapenning, 
arbetslöshetsersättning, sjukpenning, kapitalinkomster mm.  
 
F34: Vilken typ av lån som helst (t ex banklån, från släkt/vänner). 
 
F54/60: Yrkena är bara exempel på yrken för att underlätta för IP att placera in fadern/modern 
i rätt grupp. 
 
F62: Detta gäller den legala/juridiska statusen gift.  T ex ska sambos som aldrig varit gifta 
ange de aldrig varit gifta oavsett hur deras samboförhållande ser ut.  
 
G15: Oavsett var någonstans detta sker. 
 



COMMENTS TO INTERVIEWER’S QUESTIONS AFTER PILOT (ALL INTERVIEWERS 
TOOK PART OF THIS INFORMATION) 
 
Som vanligt är det mesta inte mycket att göra ngt åt. 
 
Sammanställning ESS – Pilot 2004 
 
 
Precis  som år 2002 framkom önskemål om att svarskortens alternativ  skulle vara numrerade.  
Vi är medvetna om att det inte blir så men IVE och UP anser att det saknas. 
Tyvärr tillåts inte detta. 
 
Kommentarer från en ungdom född 1985 och 1988 
 
Fråga B4 Vad är tillit? 
Fråga C24 Vad är etnisk? 
Fråga D8 Jag förstår inte frågan 
Fråga D28 Vad betyder obenägna? 
Fråga G10 Vad är prioritet? 
 
Generellt kan IVE inte förtydliga frågan så IP får svara ’vet ej’ i dylika fall. 
 
A8-A10 - Vilka människor? undrar ofta up - de man känner eller okända? Svaret från alla 

kommer att bli 05 från de flesta annars. 
Här kan IVE upprepa delen med ’de flesta människor’. Tex om Ip frågar ’menar du 

människor jag känner eller sådana jag inte känner?’ kan IVE svara jag menar ’de 
flesta människor’. (inte mycket till hjälp kanske) 

 
B1 Menas politik på riksnivå? eller landstingsnivå? eller lokal nivå? Här finns stora 

skillnader! 
 
 
B2 Definition på ”med jämna mellanrum” 
Bör inte vara problem då det är mindre än ’ofta’ och mer än ’iband’ 
 
B11 borde vara ”hopp” här då UP inte var röstberättigad år 2002 
Det finns ett svarsalternativ som heter ’ej röstberättigad’ (även om det borde varit hopp). 
 
B15 Up hade glömt själva frågan att försöka förbättra saker… Hon svarade att hon 

arbetat i en organisation över huvudtaget 
Förstår ej vad som avses 
 
B 35  1. Stryk under SAMMA hudfärg. Ja stryk under detta 
 2. UP tyckte frågan var rasistisk 
 
B 36  1. Stryk under ANNAN hudfärg Ja, stryk under detta 
 2. UP tyckte frågan var rasistisk 
 
B 37  Det är inte angivet B 35 + B36 att det inte skulle gälla människor från de 

fattigare länderna utanför Europa. 



Nej det skall det inte vara heller, dessa är inbegripna i b35-36, b37 är en ny kategori. 
 
D1  Det står bara läkemedel då undrar jag är de subventionerade? 
Spelar ingen roll. Frågan rör inte vad vi skall lägga pengarna på i Sverige utan defacto 

användnig av läkemedel för dessa saker. 
 
[IVE instruktion (ej i CAPI)]. Om IP frågar eller påpekar så handlar frågan om hur man kan 

tänka sig att använda läkemedel i sig oavsett vem som betalar dessa eller 
liknande. 

 
 
D6  UP förstår inte frågan 
Vet ej. 
 
D16 När det gäller att välja din läkare…. din borde tas bort så förstår UP frågan 

bättre 
Vi tar bort ’din’ ’När det gäller att välja läkare… 
 
D25 Konstiga svarsalternativ 
 
D25-D30 UP tyckte det var svårt att svara på då hon alltid går till samma läkare. 
Behöver inte vara erfarenhetsgrundade upplevelser. 
 
 
E 9 "En bank eller ett försäkringsbolag erbjöd dig inte det bästa avtal du hade rätt 
till." 

Jag tycker det bör stå: En bank eller ett försäkringsbolag INTE erbjöd dig det 
bästa avtal du hade rätt till. 
Benägen att hålla med, men vi behåller. 

E13  Summan borde preciseras stor eller liten svårt att svara annars 
 
E17 UP förstår inte frågan 
Vet ej 
E23 Där har vi redan gjort en ”formuleringsändring” men alla UP har reagerade på 

frågan innan ändringen.. 
Formuleringsförändring gjord 
 
E26 UP tycker formuleringen är ”styltig”. Föreslår själv:  Sålt ngt begagnat med ngt 

eller ngr dolda fel.Förslaget är mer intressant, men som vanligt ändras frågan 
inte då innebörden avviker från orginalet. 

 
F202 m fl Heter det inte dig själv? Nu står det du själv 
 

 
 

F6 Skall det vara högsta avslutade utbildning? 
IVE instruktion (ej CAPI): Om IP frågar/liknande är det högsta avslutatde utbildning.  
 
 



F 13   Egenföretagare med 0 anställda  - får ÄNDÅ frågorna F15, F16, F17, F 18, F 
19 och F19A 
 
F 43   Egenföretagare med 0 anställda - får ändå frågorna F 44, F45, F46 och F47.  
Det skall vara så. Ingen av dem är orimliga att svara på för gruppen även om det för 

merparten kan tyckas konstigt. 
F 49  Far hade endast gått 4 år i folkskola - dock EJ AVBRUTEN - den var bara 4 år 

lång. (jag tog alternativ 1) 
F 55  Mor hade endast gått 4 år folkskola - dock ej AVBRUTEN - den var bara 4 år  

lång (jag tog alternativ 1) 
 IVE instruktion (ej CAPI): Har man fullgjort folkskola är det folkskola OAVSETT längd på 

denna.(ovanstående IP skulle ha fått alt 2) 
 
 
F54 + F 60  MYCKET SVÅRA att besvara för de flesta. 
Ja, jag är väl medveten om detta. Tyvärr bara att göra det bästa möjliga av situationen. 
 
F62 Många UP saknar redan här alternativet: Sambo. Jag har förklarat att 

alternativen täcker fullt ut då man kommer till frågan: Bor du för närvarande 
med någon partner? 

Hänvisa ej framåt i enkäten. Svara bara att just denna fråga bara gäller giftemål eller inte. 
(personen skulle alltås svara 2-5 beroende av tidigare erfarenheter.) 

 
 
F 70 A   Lever din mor? Varför säga "fortfarande"? 
F 70 B   Lever din far? Varför säga "fortfarande"? 
Ta bort ’fortfarande’. 
G40 1. Det känns konstigt att läsa…Förutom Dina egna barn….när hon inte har 
några! 

Vore bättre att börja meningen med....Hur ofta, om någonsin, hjälper du utan 
ersättning någan familjemedlem eller släkting utanför ditt hushåll med 
barntillsyn, annan vård,hushållsarbete eller skötsel av hemmet (förutom dina 
egna barn? 
2. Förutsätter att man har egna barn, det hade inte UP 
3. Vänner och bekanta skall alltså inte ingå? 
Behåll, korrespondens med original måste vara kvar. 
 

G86 1. Hur skall den svara som arbetar ”borta” i veckorna? 
Efter bästa förmåga. IP förstår nog generaliteten i frågan. 
 

2. Styltig formulering. Inte riktigt bra svenska. Förmodar att det står " 
appreciate"i orginaltexten. Jag tror att det skulle flyta bättre om man sa: Känner 
du dig alltför trött efter arbetet för att orka med det du skulle vilja göra hemma. 
Om det blir för stor skillnad mot orginaltexten kan man kanske säga HA 
GJÄDJE AV istället för uppskatta. 

 
Nej det står inte appreciate☺. Ha glädje av är för starkt i detta fall.  
 
G116  1.UP förstår ej frågan måste formuleras om 
 2. givet att dina….låter konstigt 



Ändra till följande: Hur många timmar i veckan skulle du välja att arbeta? Tänk på att dina 
inkomster skulle påverkas av hur många timmar du arbetade. 
 
 
 


