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CAA001_ 

För en tid sedan skickade vi en inbjudan till dig om att delta i denna studie och brevet 
inkluderade även ett dokument om datasäkerhet. Har du fått dokumentet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAA002_ 

Jag kommer nu att sammanfatta de viktigaste punkterna i dokumentet för dig. Jag besvarar gärna 
frågor eller funderingar som du kanske har kring datasäkerhet.   
 
Umeå universitet i samarbete med SHARE-ERIC är ansvarig för datainsamlingen. Vi på Ipsos 
har i uppdrag att genomföra intervjuerna.   
 
Syftet med undersökningen är att tillhandahålla data till forskare om hälsa, socioekonomisk 
status och sociala nätverk för att kunna besvara forskningsfrågor i relation till en åldrande 
befolkning.   
 
Att delta i denna intervju är frivilligt och informationen kommer att avidentifieras och hållas i 
säkerhet. Under intervjun kommer jag att skriva in dina svar i en dator. Informationen kommer 
enbart att sparas tillsammans med ett kodnummer, d.v.s. dina kontaktuppgifter och namn sparas 
helt separat från den information du delger under intervjun. Data kommer endast att sparas tills 
den sista undersökningsomgången av SHARE har genomförts. Efter att vi har samlat in data från 
intervjuerna kommer dessa att sammanställas för att senare användas enbart för 
forskningsändamål. Inga individuella forskare kommer att känna till din identitet. Resultaten från 
analyserna kommer endast att presenteras i anonym form.   
 
Om vi kommer till någon fråga som du inte vill besvara, säg bara till så går vi vidare till nästa 
fråga. Att inte delta kommer inte medföra några nackdelar för dig. Du kan dra tillbaka ditt 
medgivande när som helst. Du har även flera andra rättigheter i relation till din datasäkerhet. I 
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nästa steg kommer vi att berätta mer om hur du kan få tillgång till mer information om dina 
rättigheter.  
   
 
Samtycker du till att delta i studien?   
 
INTERVJUARE: Besvara alla frågor från respondenten.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, respondenten har gett sitt samtyckte till att delta. 

2. Nej, respondenten vägrar ge sitt samtyckte till att delta. Ingen intervju möjlig.  
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CAA003_ 

Tack! För mer information kan du kontakta oss genom att ringa 0200-33 66 24. Vi kan även 
skicka dokumentet om datasäkerhet till dig igen. Vill du att vi skickar dokumentet igen?   
 
INTERVJUARE: Ge respondenten tillräckligt med tid för att skriva ner telefonnumret.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, respondenten vill att dokumentet om datasäkerhet skickas igen 

2. Nej, respondenten är nöjd med informationen 

 
Page 4 

CAA004_ 

Om du har några frågor kring dokumentet om datasäkerhet så besvarar jag dem gärna. Låt mig 
betona att denna intervju är frivillig och att informationen kommer att avidentifieras och hållas i 
säkerhet. Vi kommer inte att spela in samtalet, utan jag kommer att skriva in dina svar i en dator. 
Dina svar kommer endast att användas för forskningsändamål. Inga individuella forskare 
kommer att känna till din identitet. Om vi kommer till en fråga som du inte vill besvara, säg bara 
till så går vi vidare till nästa fråga.    
 
Samtycker du till att delta i studien?   
 
INTERVJUARE: Svara på alla respondentens frågor. 
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Dokument om datasäkerhet har lagts fram; Respondenten har gett sitt samtyckte till att delta. 

2. Dokument om datasäkerhet har lagts fram; Respondenten vägrar ge sitt samtyckte till att 
delta. Ingen intervju möjlig.  
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CAA005_ 

INTERVJUARE: Är du säker på att respondenten vägrar att delta?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, respondenten vägrade. Avbryt intervju.  

2. Nej, respondenten gav sitt megivande. Fortsätt intervjun.  
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CADN042_ 

INTERVJUARE: Skriv in respondentens kön (fråga om osäker).   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Man 

2. Kvinna 
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CADN002_ 

Vilken månad föddes du?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

Vilket år föddes du?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Bor du i din vanliga bostad nu eller bor du tillfälligt någon annanstans på grund av corona?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Min vanliga bostad 

2. Bor just nu tillfälligt någon annanstans 
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CAA010_ 

Nu har jag några frågor om hur du påverkats av Corona.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

Innan coronautbrottet, skulle du säga att din hälsa var utmärkt, mycket bra, bra, någorlunda, eller 
dålig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Utmärkt 

2. Mycket bra 

3. Bra 

4. Någorlunda 

5. Dålig 
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CAH002_ 

Om du jämför din hälsa med hur den var innan coronautbrottet, skulle du säga att din hälsa har 
förbättrats, försämrats, eller är den ungefär likadan?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Förbättrats 
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2. Försämrats 

3. Ungefär likadan 
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CAH003_ 

Sedan vi intervjuade dig senast, har du blivit diagnostiserad med någon allvarlig sjukdom eller 
hälsoproblem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH004_ 

Har du några av följande sjukdomar eller hälsoproblem? Svara ja eller nej.   
 
INTERVJUARE:  Med detta menar vi att en läkare sagt till dig att du har denna sjukdom och att 
du antingen behandlas för denna sjukdom eller att du besväras av sjukdomen.  
 
INTERVJUARE: LÄS UPP.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Lårbens- eller höftledsfraktur? 
CAH004_2 Diabetes eller högt blodsocker? 
CAH004_3 Högt blodtryck? 
CAH004_4 Hjärtattack, inklusive hjärtinfarkt eller koronartrombos eller andra hjärtproblem 
innefattande hjärtsvikt? 
CAH004_5 Kronisk lungsjukdom såsom kronisk bronkit eller emfysem? 
CAH004_6 Cancer eller elakartad tumör, inklusive leukemi eller lymfom, men uteslut 
obetydliga hudtumörer? 
CAH004_7 Annan sjukdom eller hälsoproblem? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Vet ej 

-2. Vägrar 
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CAPH089_ 

Under de senaste sex månaderna, har du besvärats av något av följande hälsoproblem? Var 
vänlig, svara ja eller nej:  
 
INTERVJUARE: LÄS UPP:  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Fall 
CAPH089_2 Rädsla för att falla 
CAPH089_3 Yrsel, svimningar eller black-out 
CAPH089_4 Utmattning 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Vet ej 

-2. Vägrar 
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CAH006_ 

Tar du några receptbelagda mediciner regelbundet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH007_ 

Tar du några av följande mediciner? Svara ja eller nej. Medicin för...  
 
INTERVJUARE: LÄS  UPP.   
  
Question type: Table 
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Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Högt blodkolesterol? 
CAH007_2 Högt blodtryck? 
CAH007_3 Sjukdomar i hjärtats eller hjärnans blodkärl? 
CAH007_4 Andra hjärtsjukdomar? 
CAH007_5 Diabetes? 
CAH007_6 Kronisk bronkit? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Vet ej 

-2. Vägrar 

 
Page 18 

CAH010_ 

Sedan coronautbrottet började, har du någon gång lämnat din bostad?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH011_ 

Sedan coronautbrottet började, hur ofta har du ägnat dig åt följande aktiviteter jämfört med innan 
utbrottet? Inte alls, mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?  
 
INTERVJUARE: Läs upp varje aktivitet och välj lämpligt svarsalternativ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Gått och handlat? 
CAH011_2 Gått ut på en promenad? 
CAH011_3 Träffat fler än 5 personer utanför ditt hushåll? 
CAH011_4 Besökt andra familjemedlemmar?  
Categories: 
1.  Inte alls 
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2.  Mindre ofta 

3.  Ungefär lika ofta 

4.  Oftare 

5.  Ej tillämpligt 

-1. Vet inte 

-2. Vägrar 
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CAH012_ 

Hur ofta har du använt en ansiktsmask när du gått ut till en offentlig plats? Har det varit alltid, 
ofta, ibland eller aldrig?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Alltid 

2. Ofta 

3. Ibland 

4. Aldrig 
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CAH013_ 

Hur ofta har du hållit distans till andra när du vistats utomhus? Har det varit alltid, ofta, ibland 
eller aldrig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Alltid 

2. Ofta 

3. Ibland 

4. Aldrig 
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CAH014_ 

Har du tvättat dina händer oftare än vanligt?   
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH015_ 

Har du använt  handsprit eller desinfektionsmedel oftare än vanligt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH016_ 

Har du varit speciellt uppmärksam när du hostat och nyst (t.ex. genom att hosta i armvecket eller 
täcka för munnen)?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH017_ 

Har du tagit några mediciner för att skydda dig mot coronasmittan?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH020_ 
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Under den senaste månaden, har du känt dig nervös, orolig eller spänd?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAH021_ 

Har det varit oftare, mindre ofta eller ungefär som innan coronautbrottet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Oftare 

2. Mindre ofta 

3. Ungefär som innan 
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CAMH002_ 

Har du under den senaste månaden varit ledsen eller deprimerad?  
 
INTERVJUARE: om respondenten ber om ett förtydligande, säg "med ledsen eller deprimerad, 
menar vi olycklig eller nedstämd"  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAMH802_ 

Har det varit oftare, mindre ofta eller ungefär som innan coronautbrottet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Oftare 

2. Mindre ofta 
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3. Ungefär som innan 
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CAMH007_ 

Har du haft svårt att sova den sista tiden?  
 
INTERVJUARE: LÄS INTE UPP.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja, svårt att sova eller nylig förändring i sömnmönstret 

2. Nej, inga sömnproblem 
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CAMH807_ 

Har det varit oftare, mindre ofta eller ungefär som innan coronautbrottet? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Oftare 

2. Mindre ofta 

3. Ungefär som innan 
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CAMH037_ 

Hur ofta känner du dig ensam? Ofta, ibland, eller nästan aldrig eller aldrig?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ofta 

2. Ibland 

3. Nästan aldrig eller aldrig 
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CAMH837_ 

Har det varit oftare, mindre ofta eller ungefär som innan coronautbrottet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Oftare 

2. Mindre ofta 

3. Ungefär som innan 
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CAC001_ 

Nu kommer jag att fråga dig om du, någon i din familj eller någon av dina grannar och vänner 
påverkats av coronasjukdomen.  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

Sedan coronautbrottet började, har du eller någon som står dig nära upplevt symptom som skulle 
kunnas kopplas ihop med corona, t.ex. hosta, feber eller besvär med andningen?  
 
INTERVJUARE: Respondenten kan tänka på personer som bor nära och personer som är 
känslomässigt nära, t.ex. familjemedlemmar.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC003 

Vem var detta? Vänligen, ange vilken relation personen har till dig.  
 
INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger.  
INTERVJUARE: Sondera: "Några andra?"  
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Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Make/Maka/Partner 

3.  Förälder 

4.  Barn 

5.  Annan hushållsmedlem 

6.  Annan anhörig utanför hushållet 

7.  Granne, vän eller kollega 

8.  Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare 

97. Annan 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 
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Har du eller någon som står dig nära blivit testad för coronaviruset och fått ett positivt resultat, 
alltså att personen har covid-19?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC005 

Vem testades positivt? Vänligen, ange vilken relation personen har till dig.  
 
INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger. 
   
INTERVJUARE: Sondera: "Några andra?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Make/Maka/Partner 

3.  Förälder 

4.  Barn 

5.  Annan hushållsmedlem 

6.  Annan anhörig utanför hushållet 

7.  Granne, vän eller kollega 

8.  Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare 

97. Annan 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Har du eller någon som står dig nära blivit testad för coronaviruset och fått ett negativt resultat, 
alltså att personen inte har covid-19 eller har tillfrisknat från det? 
   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 

 
Page 40 

CAC008 

Vem testades och hade ett negativt resultat? Vänligen, ange vilken relation personen har till dig. 
   
 
INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger.  
INTERVJUARE: Sondera: "Några andra?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Make/Maka/Partner 

3.  Förälder 

4.  Barn 
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5.  Annan hushållsmedlem 

6.  Annan anhörig utanför hushållet 

7.  Granne, vän eller kollega 

8.  Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare 

97. Annan 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 

CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Har du eller någon som står dig nära blivit inlagd på sjukhus på grund av en infektion från 
coronaviruset?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Ja 

5. Nej 
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CAC011 

Vem blev inlagd på sjukhus? Vänligen, ange vilken relation personen har till dig.  
 
INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger. 
 
   
INTERVJUARE: Sondera: "Några andra?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Respondent 

2.  Make/Maka/Partner 

3.  Förälder 

4.  Barn 

5.  Annan hushållsmedlem 

6.  Annan anhörig utanför hushållet 

7.  Granne, vän eller kollega 

8.  Hemtjänstpersonal/professionell vårdgivare 

97. Annan 

CAC011_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 
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Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Har någon som som står dig nära avlidit på grund av en infektion från coronaviruset?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAC014 

Jag beklagar din förlust. Kan du berätta vem det är?  
 
INTERVJUARE: Markera alla som stämmer in och ange antalet personer i rutan till höger.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Make/Maka eller partner 

3.  Förälder 

4.  Barn 

5.  Annan hushållsmedlem 

6.  Annan anhörig utanför hushållet 

7.  Granne, vän eller kollega 

8.  Vårdnadsgivare 

97. Annan 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 
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CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 

Nu har jag några frågor om dina läkarbesök och sjukvårdssystemet sedan coronautbrottet 
började.  
   
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

Har du avstått från sjukvård eftersom du är rädd för att bli smittad av coronaviruset?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ006_ 

Vilken typ av sjukvård har du avstått från? Svara ja eller nej. Har du avstått från...  
 
NTERVJUARE: Läs upp.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Besök hos en allmänläkare? 
CAQ006_2 Besök hos en specialistläkare, inklusive en tandläkare? 
CAQ006_3 En planerad medicinsk behandling, inklusive en operation? 
CAQ006_4 Sjukgymnastik, psykoterapi eller rehablitering? 
CAQ006_97 Någon annan typ av sjukvård? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Vet ej 

-2. Vägrar 
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CAQ010_ 

Har du haft något vårdbesök inbokat som läkare eller vårdinrättning beslutat att skjuta fram på 
grund av corona?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ011_ 

Vilken sjukvård var du tvungen att skjuta upp? Svara ja eller nej:  
 
INTERVJUARE: LÄS UPP.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Besök hos en allmänläkare? 
CAQ011_2 Besök hos en specialist, inklusive tandläkare? 
CAQ011_3 En planerad medicinsk behandling, inklusive operation?  
CAQ011_4 Sjukgymnastik, psykoterapi eller rehablitering? 
CAQ011_97 Någon annan typ av sjukvård? 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

-1. Vet ej 

-2. Vägrar 
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CAQ015_ 

Sedan coronautbrottet började, har du försökt boka en tid för sjukvård men blivit nekad till detta?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ016_ 

Vilken sjukvård blev du nekad? Svar ja eller nej. 
Blev du nekad....  
 
INTERVJUARE: LÄS UPP.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Besök hos en allmänläkare? 
CAQ016_2 Besök hos en specialist, inklusive tandläkare? 
CAQ016_3 En planerad medicinsk behandling, inklusive operation? 
CAQ016_4 Sjukgymnastik, psykoterapi, rehabilitering? 
CAQ016_97 Någon annan typ av sjukvård? 
Categories: 
1.  Ja 
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5.  Nej 

-1. Vet ej 

-2. Vägrar 
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CAQ025_ 

Sedan coronutbrottet började, har du blivit behandlad på ett sjukhus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ027_ 

Hur nöjd var du med hur du behandlades? Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, eller 
mycket missnöjd.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mycket nöjd 

2. Ganska nöjd 

3. Ganska missnöjd 

4. Mycket missnöjd 
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CAQ028 

Varför var du missnöjd?  
 
INTERVJUARE: Låt respondenten räkna upp alla skäl och markera alla tillämpliga.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Lång väntetid 

2.  Överbeläggningar 

3.  Läkare och sjuksköterskor hade inte tid för mig 
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4.  Brist på utrustning och lager 

5.  Otillräckligt skydd mot infektioner 

97. Annat 
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CAQ020_ 

Sedan coronautbrottet började, har du besökt en läkare eller hälsovårdsinrättning annat än ett 
sjukhus?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ021_ 

Var detta relaterat till corona?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAQ022_ 

Hur nöjd var du med hur du behandlades? Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, eller 
mycket missnöjd.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mycket nöjd 

2. Ganska nöjd 

3. Ganska missnöjd 

4. Mycket missnöjd 
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CAQ023 

Varför var du missnöjd?  
 
INTERVJUARE: Låt respondenten räkna upp alla skäl och markera alla tillämpliga.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Lång väntetid 

2.  Överbeläggningar 

3.  Läkare och sjuksköterskor hade inte tid för mig 

4.  Brist på utrustning och lager 

5.  Otillräckligt skydd mot infektioner 

97. Annat 
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CAW001_ 

Jag kommer nu att fråga om de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen, först angående din 
arbetssituation.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

Vid tiden för coronautbrottets början, var du anställd eller egenföretagare, inklusive arbete i ett 
familjeföretag?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW002_ 
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På grund av coronakrisen, har du blivit arbetslös, permitterad eller behövt stänga ner ditt företag?  
 
INTERVJUARE: Stänga ner företag kan både vara temporärt och permanent.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW003_ 

Hur länge var du arbetslös, permitterad eller tvungen att stänga ner ditt företag?  
 
INTERVJUARE: Antalet veckor.  
  
Answer type: Integer 

 
Page 63 

CAW010_ 

Sedan cornautbrottet började har en del personer arbetat hemifrån, en del på sin vanliga 
arbetsplats och en del har gjort både och. Hur skulle du beskriva din situation?  
 
Intervjuare: Om respondenten blev arbetslös, permitterad eller var tvungen att stänga ner 
företaget sedan utbrottet, ska R tänka på den tid som han eller hon arbetade sedan utbrottet 
startade. "Ingen av dessa" betyder att respondenten inte arbetade alls, varken från den vanliga 
arbetsplatsen eller hemifrån.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Arbetade bara hemifrån 

2. Arbetade på den vanliga arbetsplatsen 

3. Arbetade hemifrån och på den vanliga arbetsplatsen 

4. Ingen av dessa 
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CAW012_ 

Har du skaffat dig nya datorkunskaper?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 

9. Arbetar utan dator 
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CAW013_ 

Har din internetuppkoppling varit tillräckligt bra? Svara ja eller nej:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 

9. Fungerar utan internet 
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CAW016_ 

Fick du något skydd såsom ansiktsmask, handskar, skyddsglas eller handsprit på arbetsplatsen?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW017_ 

Hur trygg har du känt dig hälsomässigt på din arbetsplats? Har du varit mycket trygg, ganska 
trygg, ganska otrygg, eller mycket otrygg?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mycket trygg 

2. Ganska trygg 

3. Ganska otrygg 
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4. Mycket otrygg 

 
Page 68 

CAW020_ 

Hur många timmar arbetade du vanligtvis per vecka innan coronautbrottet? Var vänlig, inkludera 
övertid.  
  
Answer type: Integer 
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CAW021_ 

Har du gått ner i arbetstid sedan coronautbrottet?  
 
Intervjuare: Om respondenten blev arbetslös, permitterad eller var tvungen att stänga ner 
företaget, välj "Ja".  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW022_ 

Vad är det lägsta antalet timmar du har arbetat under en enskild vecka?  
 
 
Intervjuare: Om respondenten blev arbetslös, permitterad eller var tvungen att stänga ner 
företaget, skriv 0 timmar 
   
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

När var det?  
  



28 
 

Answer type: Integer 

CAW023_2 

I vilken vecka i månaden var det?  
  
Answer type: Integer 

 
Page 72 

CAW024_ 

Utökade du din arbetstid efter coronautbrottet? Inkludera övertid.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAW025_ 

Vilket är det högsta antalet timmar under en enskild vecka?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

När var det?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

Under vilken vecka var det?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

INTERVJUARE: Intervjuar du den första respondenten i hushållet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAE002_ 

Jag skulle nu vilja ställa några frågor om ditt hushålls ekonomiska situation innan och efter 
coronautbrottet.  
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 

Hur mycket var den genomsnittliga månatliga inkomsten, efter skatter och avgifter, som hela ditt 
hushåll hade en typisk månad innan coronautbrottet?  
 
INTERVJUARE: skriv in belopp i SEK  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Har du eller någon annan hushållsmedlem fått ekonomiskt stöd från en arbetsgivare, myndighet, 
släkt, vänner och/eller andra på grund av coronautbrottet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAE004 

Av vem fick du ekonomisk stöd?  
 
INTERVJUARE: Koda alla  
INTERVJUARE: Sondera: Några andra?  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Arbetsgivare 

2.  Myndighet 

3.  Släkt 

4.  Vänner 

97. Andra 
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CAE005_ 

Vilken är den lägsta totala månatliga inkomst, efter skatter och avgifter, som hela hushållet har 
haft efter coronautbrottet? Inkludera all ekonomisk hjälp som mottagits.   
 
INTERVJUARE: Skriv in belopp i SEK  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Om du tänker på ditt hushålls totala månatliga inkomst efter coronautbrottet, skulle du säga att 
ditt hushåll får ekonomin att gå ihop med stor svårighet, med viss svårighet, ganska lätt eller lätt?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Med stor svårighet 

2. Med viss svårighet 

3. Ganska lätt 

4. Lätt 
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CAE011_ 

Sedan coronautbrottet började, har du varit tvungen att skjuta fram regelbundna utbetalningar 
som hyra, inteckningar, lån och/eller andra räkningar?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAE012_ 

Sedan coronautbrottet började, har du behövt ta av dina besparingar för att täcka nödvändiga 
dagliga utgifter?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS001_ 

Jag skulle nu vilja höra mer om vilken typ och förekomst av kontakt som du har med din familj 
och dina vänner utanför ditt hem.   
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

Sedan coronautbrottet började, hur ofta har du haft personliga kontakter, öga-mot-öga, med 
följande personer utanför ditt hem? Har det varit dagligen, flera gånger i veckan, ungefär en gång 
i veckan, mindre ofta eller aldrig?  
 
INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
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Subquestions: 
CAS003_1 Egna barn: 
CAS003_2 Egna föräldrar: 
CAS003_3 Andra släktingar: 
CAS003_4 Andra personer som inte är släkt som grannar, vänner eller kollegor: 
Categories: 
1.  Dagligen 

2.  Flera gånger i veckan 

3.  Ungefär en gång i veckan 

4.  Mindre ofta 

5.  Aldrig 

99. Inte tillämplig 

-1. Vet inte 

-2. Vägran 
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CAS004_ 

Sedan coronautbrottet började, hur ofta har du haft kontakt med följande personer utanför ditt 
hem via telefon, e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel?   
 
INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Egna barn: 
CAS004_2 Egna föräldrar: 
CAS004_3 Andra släktingar: 
CAS004_4 Andra personer som inte är släkt som grannar, vänner eller kollegor: 
Categories: 
1.  Dagligen 

2.  Flera gånger i veckan 

3.  Ungefär en gång i veckan 

4.  Mindre ofta 

5.  Aldrig 

99. Inte tillämplig 

-1. Vet inte 

-2. Vägran 
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CAS010_ 

Sedan coronautbrottet började, har du hjälpt andra utanför ditt hem med nödvändiga saker, till 
exempel med mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS011_ 

Jämfört med innan coronautbrottet började, hur ofta har du hjälpt personer utanför ditt hem 
med nödvändiga saker: mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?  
 
INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Egna barn 
CAS011_2 Egna föräldrar: 
CAS011_3 Andra släktingar: 
CAS011_4 Andra personer som inte är släkt som grannar, vänner eller kollegor: 
Categories: 
1.  Mindre ofta 

2.  Ungefär lika ofta 

3.  Oftare 

99. Inte tillämpligt 

-1. Vet inte 

-2. Vägran 
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CAS012_ 

Sedan coronautbrottet började, har du gett personlig omvårdnad till personer utanför ditt hem?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 
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5. Nej 
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CAS013_ 

Jämfört med innan coronautbrottet började, hur ofta har du hjälpt personer utanför ditt hem med 
personlig omvårdnad: mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?  
 
INTERVJUARE: Läs upp alla realtioner och välj lämpligt svarsalternativ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Egna barn: 
CAS013_2 Egna föräldrar: 
CAS013_3 Andra släktingar: 
CAS013_4 Andra personer som inte är släkt som grannar, vänner eller kollegor: 
Categories: 
1.  Mindre ofta 

2.  Ungefär lika ofta 

3.  Oftare 

99. Inte tillämpligt 

-1. Vet inte 

-2. Vägran 
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CAS015_ 

Sedan coronautbrottet började, har du utfört du något annat volontär- eller frivilligarbete?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS016_ 

Var det mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare än det volontär- eller frivilligarbete som du 
gjore innan coronautbrottet?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Mindre ofta 

2. Ungefär lika ofta 

3. Oftare 
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CAS020_ 

Sedan coronautbrottet började, har du fått någon hjälp av andra utanför hemmet med 
nödvändiga saker, t.ex. mat, mediciner eller akuta reparationer i hemmet?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS021_ 

Jämfört med innan coronautbrottet började, hur ofta har följande personer utanför ditt hem hjälpt 
dig med nödvändiga saker? Mindre ofta, ungefär lika ofta eller oftare?   
 
INTERVJUARE: Läs upp alla relationer och välj lämpligt svarsalternativ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Egna barn: 
CAS021_2 Egna föräldrar: 
CAS021_3 Andra släktingar: 
CAS021_4 Andra personer som inte är släkt, som grannar, vänner eller kollegor: 
Categories: 
1.  Mindre ofta 

2.  Ungefär lika ofta 

3.  Oftare 

99. Inte tillämpligt 

-1. Vet inte 

-2. Vägran 
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CAS025_ 

Fick du regelbunden hemtjänst/vård i hemmet innan coronautbrottet?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS026_ 

Sedan coronautbrottet började, har det blivit svårare för dig att få den hemtjänst/vård i hemmet 
som du behöver?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Ja 

5. Nej 
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CAS027 

Vilka svårigheter har det varit?  
 
INTERVJUARE: Låt respondenten nämna alla svårigheter och välj alla tillämpliga.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Jag har varit tvungen att betala mer för att få den hjälp jag behöver 

2. Personer som har tagit hand om mig kunde inte komma hem till mig 

3. Andra svårigheter 
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CAS028_ 
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Använde de personer som tog hand om dig skyddsutrustning, som till exempel mask eller 
handskar?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Ja 

5.  Nej 

99. Ingen vårdgivare har besökt mitt hem sedan utbrottet. 
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CAF001_ 

Vi har nu kommit till slutet av intervjun. Det var många frågor om den svåra tid vi upplever. 
Men även under svåra tider finns det bra saker i livet. Vilken har varit din mest upplyftande 
upplevelse sedan coronautbrottet, med andra ord, något som väckt hopp eller lycka? 
   
 
INTERVJUARE: LÄS INTE UPP. Låt respondenten svara och välj ett lämpligt alternativ.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nämnde något direkt 

2. Tvekade att nämna någonting 

3. Nämde ingenting 
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CAF002_ 

Slutligen, vad är det du ser mest fram emot att göra när coronasmittan avtar?  
 
INTERVJUARE: LÄS INTE UPP. Låt respondenten svara och välj ett lämpligt alternativ.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Nämnde något direkt 

2. Tvekade att nämna någonting 

3. Nämde ingenting 
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CAF003_ 
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Tack så mycket för ditt samarbete. Var rädd om dig!  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 

INTERVJUARE: Var vänlig, skriv in alla kommentarer om denna intervju som du vill delge oss.  
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

INTERVJUARE KONTROLLERA: Vem besvarade frågorna?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Enbart respondenten 

2. Respondenten och ombud (proxy) 

3. Enbart ombud (proxy) 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
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} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
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   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
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         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
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   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


